OGŁOSZENIE
z dnia 28 marca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia
projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle”
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zwaną dalej „upzp” oraz art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 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 ze zm.), zwaną dalej „uioś”

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwały nr XXIV/196/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu.

Studium, o którym mowa sporządzone zostanie dla obszaru wyznaczonego granicą administracyjną miasta
Kędzierzyn-Koźle. Jego przedmiotem jest zweryﬁkowanie prowadzonej przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
dotychczasowej polityki przestrzennej, rozumianej jako planowa działalność władz publicznych, polegająca na
racjonalnym organizowaniu przestrzeni miasta i kształtowaniu ładu przestrzennego z uwzględnieniem walorów
środowiska przyrodniczego, zasobów naturalnych i antropogenicznych, wpływających na potencjał społecznogospodarczy miasta i kierunki jego przyszłego rozwoju przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektowanego dokumentu, zgodnie z art. 18 upzp. Wnioski opatrzone
tematem „Wniosek do Studium” należy wnieść na piśmie do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, na adres:

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego
ul. Piastowska 17
47-200 Kędzierzyn-Koźle
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. włącznie.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:
1) opatrzone kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP,
na adres: studium@kedzierzynkozle.pl
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, jak również przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której on dotyczy.

Zgodnie z art. 41 uioś wnioski złożone po upływie terminu wskazanego wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pod adresem:
www.bip.kedzierzynkozle.pl, w zakładkach: Urząd Miasta, Tablica ogłoszeń lub Zadania gminy, Architektura i urbanistyka.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, mieszczącego się przy ulicy Piastowskiej 17, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 05,
w godzinach pracy Urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
S a b i n a N o w o s i e l s k a (-)

