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W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunkÓw

zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko,

tut. organ w załączeniu przesyła obwieszczenie Wrjta Gminy Zbrosławice, celem wywieszenia na
( l tabĺicy ogłoszeń.
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Wójt Gminy Zbrosławĺcc

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publiczncgo wglądu pľojektu Studium uwaľunkowań i kierunków zagospodaľowania
przestrzennego gminy Zbrosławĺce zwraz z pľognozą oddziaĘwania na śľodowisko.

Na podstawie art. 11 pkt '10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj Dz. U' z 2012 r. nr 647 z pożn. zm,), art. 39 ust.1' art'54 ust.2 ustawy z dnia
3 pażdziernika 2008 r o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r ' poz'1235 z pożn' zm')
oraz uchwały nr XXlV/273l08 Rady Gminy Zbrosławioe z dnia 22 paŻdziernika 2008 r. zawiadamiam
o wyłozeniu do ptlblicznego wglądu projektu Stucjium uwarunkowań i kierunkiw zagospodarowania
przestrzennesJo gmlny Zbrosławice wraz z prognouą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca
20'14 r. do 28 sierpllia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach, siedziba Wydziału Gospodarki
NieruchomoŚclami tOchrony Środowiska przy ul WolnoŚci 109A (Bank Społdzielczy), w pokoju nr 4 od
ponĺedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 14uo, oraz opublikowaniu projektu na stronie internetowej BlP
Urzędu Gminy Zbrosławlce.

Dyskusja pLlbliczna nad przyjętymi w pro1ekcie ,,Studium" rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31
llpca 2014 ľ w budynku Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach przy ul. oświęcimskią 2a
o godzinie 1100.

Zgodnie z arL11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie
posiada1ące osobowoŚci prawnej mogąwnosic uwagl cio projektu Studium.
Uwagi do projektu Studium, zgodnie z art. 11 prkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym' nalczy składaĆ na piŚmie do WÓjl'a Gminy Zbrosławice - na adres Urzędu Gminy
Zbrosławĺce ul oŚwięcilnska 2, 42-674 Zbrosławice _ z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostkl
organizacyinej iaĺlrcsLl, oznaczenia nieruchomoŚci kl,lre1 uwege dotyczy' vľ llieprzekraczalny.'ĺn teiĺlinie ijo
dnia 18 wľześnia 20'14 r'

JednoczeŚnie informuję' Że zgodnĺe z arL 21 w zwĺązku z art. 39 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008
r. o udostępnianitl informacjr o Środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oĺicJzĺaływania na środowisko (tj' Dz. U' z 2013 r. poz.1235 z plŹn. zm.) _ w publicznym
wykazie danych o dokumentach zawieralących informacje o Środowisku ijego ochronie' zamieszczono dane:

't o projekcie Studium uwarunkowań i ĺ<ierunkÓw zagospodarowania przestrzennego gminy
Zbrosławice'

,'. o prognozie oĺldziaływania na Środowisko do ww. studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1, oraz art. 54 ust' 2 ww' ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r. niniejszy projekt
Studium uwarunkowań i kieľunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na Środowisko, z zapewnieniem mozliwości udzĺału społeczeństwa
w okresie wyłozenia do publicznego wglądu, o ktÓrym lnowa powyŻej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawle preeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko naleŻy wnosiĆ na zasadach powołaneqo na wstępie art. 11 pkt.11 ustawy o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym w terminie do dnla 1B września 2014 ĺ'

organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest WÓjt Gminy Zbrosławice.
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