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PREZYDENT 
	

STA KATO CE 

GL. SZEW 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz Uchwały Nr LXVII/1608/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006 r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

W. Korfantego i Grabowej w Katowicach wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko 

w dniach od 9 sierpnia 2017 r. do 7 września 2017 r., w siedzibie Biura Rozwoju Miasta „KATOWICE" sp. z o.o. 

przy ul. Słowackiego 14 (wejście przez nr 16 - Zaułek Kontrolerów), od poniedziałku do piątku w godz. od 9' do 14', 

za wyjątkiem dnia 15 sierpnia 2017 r. 

Projekt planu wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także na stronie internetowej 

https://www.bip.katowice.eu  w zakładce: Urząd Miasta/Planowanie Przestrzenne/Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 22 sierpnia 2017 r., 

w Urzędzie Miasta Katowice, Rynek 13, w sali 413, IV piętro, o godz. 1500. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść  
uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3, należy składać  na piśmie do Prezydenta Miasta Katowice 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2017 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 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. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych 

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane: 

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 
W. Korfantego i Grabowej w Katowicach, 
o prognozie oddziaływania na środowisko, 

- o opracowaniu ekofizjograficznym, 
o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. ł  ustawy. 

Zgodnie z art. 46 pkt ł  oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

wymieniony powyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości 

udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 

ustawy, należy wnosić  do Prezydenta Miasta Katowice na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2017 r. 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących uwagi 

zbierane są  w związku z procedurą  planistyczną  sporządzenia w/w projektu planu. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 

40-098 Katowice. Wnoszący uwagi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane podlegają  udostępnieniu jedynie podmiotom 

wykonującym prace projektowe dotyczące w/w projektu planu. 
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