UA.6721.1.15.2015
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 11 października 2018 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) a także zgodnie z Uchwałą Nr III/23/14 z dnia
22 grudnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
ograniczony ulicami Wilsona,1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową, wraz z uzasadnieniem
i z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 października 2018 r. do 20 listopada 2018 r.,
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r.
o godz. 1500 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna).
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta
Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, e-mail: um@knurow.pl,
z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzone jest
postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. planu. Zgodnie z art. 54
ust. 3, do wyłożonej do publicznego wglądu dokumentacji, uwagi i wnioski można zgłaszać na zasadach, określonych w art.
18 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym
wyżej w niniejszym ogłoszeniu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez
Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.

UA.6721.1.15.2015

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
DO OBWIESZCZENIA
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 11 października 2018r.

LEGENDA:

