
soŁEcTWo sWI ĘTos zowlc E
Gmina Zbrosławice

Województvĺo: Śląskie

Powiat Tamogórskĺ

Gmina : Zbrosławice

SoĘs:
Kzysáof Kowolik

Adres
korespondencyjny:
Ul. Mikulczycka 112
42-675 Świętoszowice

$,.ona internetowa:
www.swietoszowice.pl

e-mail:
swietoszowice@op.pl

Rada Sďecka:

Andzej Bobď

Damian Michalik

Janusz Mike

Witold Szlosarek

łj'

Świętoszowice, dn. 31_07-2014 ĺ.!

í l.p.03/Rst2014
Ę

J,

ł
ĺi'

ł
i
i Dot Studium Gminy Zbrosławice.
i
ll
t

Wójt Gminy Zbrosławice
Wiesław olszewski
ul. oświęcimska 2
42-674 Zbrosławice

il W nliązku z obwieszczenaem o Wyłożeniu do publicznego Wglądu

í p.j"łtu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

$ Przestrzennego gminy Zbrosławice wraz z prognozą oddziaływania na

fi środowisko.i związaną z ým dyskusją publiczną zaplanowaną na 31 lipca
!,2014 składamy oficjalny protest przeciwko tak zaplanowanym działaniom

; związanym z ogłoszeniem zapisów studium i prognozy oddziaływania na
środowisko' Pzedstawione W obwieszczeniu terminy uniemożliwiają udział
spďeczeństwa W dyskusji na temat roauięań przyjętych w studium. Studium
zostało wystawione do publicznego wglądu od 30 lipca 2014 a publiczna
dyskusja została zaplanowana na dzień 31 lipca 2014 na godzinę 1 1:00 co W
oczywisty sposób uniemożliwia zapoznanie się mieszkańców Gminy z
zapisami Studium w ciągu jednego dnia aby zapoznać się z zapisami studium
i uczestniczyć w sposób meýoryczny w debacie. oczywiście godzina debaty
została także tak zaplanowana aby większośó mieszkańcÓw nie mogła brać
udziału w debacie gdyż są to godziny pracy większości zainteresowanych.
Aby dyskusja na temat zapisów studium miała charakter publiczny powinna
spďniaó dwa podstawowe warunki:
- zapewnić mieszkańcom możliwośó zapoznania się z zapisami studium *

'l warunek nie spďniony ze względu na to Że projekt Studium został
i wystawiony do publicznego wglądu na dzień przed debatą
,i - godzina debaĘ i miejsce powinny zapewnii udział jak największej liczby
i mieszkańców - warunek ten również został niespďniony ze względu na

Wznaczenie debaty w godzinach pracy większości mieszkańców Gminy
; Zbrosławice.
Kolejnym elementem wpływającym na niemożliwość zapoznania się z
zapisami Studium jest termin jego Wystawienia do publicznej wiadomości tj
Środek wakacji co jest oczywlstym, że znaczna część mieszkańców Gminy
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pzebywa w tym terminie na urlopach i nie ma możliwości zapoznania się z
zapisami studium jak i nawet dowiedzenia się o jego wystawieniu.

W zwiąku z pov,lyŻszym wnioskujemy o przedłużenie terminu wystawienia
studium do publicznego wglądu do końca wrzeŚnia oraz zorganizowanie
dyskusji publicznej we wrześniu po okresie wakacyjnym tak aby umożliwió
większości mieszkańców udział w debacie.
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