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OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Siewierz

Na  podstawie  art.  11  pkt  7  i  8  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 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 (t.j.  Dz. U. z 2022 r., poz. 
1029), a także w nawiązaniu do podjętej przez Radę Miejską w Siewierzu Uchwały Nr XI/160/2020 z 
dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz, zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Siewierz  (dla  obszaru  złoża  dolomitów 
„PODLEŚNA ”wraz z terenem przyległym).

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 2 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, pokój nr 25 w godzinach 
pracy  urzędu  oraz  przez  publikację  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  internetowej: 
https://bip.siewierz.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 
17.08.2022 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 
42-470 Siewierz, sala posiedzeń (parter).

Zgodnie z art.  11 pkt  8 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, osoby 
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść 
uwagi do projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o 
ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy 
oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko 
mogą być wnoszone w formie pisemnej  na adres  Urzędu Miasta i  Gminy Siewierz,  ul.  Żwirki  i 
Wigury  16,  42-470 Siewierz,  ustnie  do protokołu,  bądź za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na adres: siewierz@siewierz.pl  bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 
12 września 2022 r. 

Organem  właściwym  do  rozpatrzenia  wniosków  i  uwag  jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy 
Siewierz.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
mgr Zdzisław Banaś

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie 
www.siewierz.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
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