UZASADNIENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ O TYM,
W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM ZAKRESIE ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE UWAGI I WNIOSKI ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
PRZY SPORZĄDZANIU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA – III EDYCJA,
UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR XXXIX/263/21 RADY MIASTA W MYSZKOWIE
Z DNIA 8 LIPCA 2021 R.
Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w szczególności Art. 42 pkt 2 który określa zakres
uzasadnienia.
Społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się z projektem studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myszków. Udział społeczeństwa w opracowywaniu
dokumentu został zapewniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg postępowania
przedstawiono w tabeli.
Etap
Sposób zawiadomienia

Obwieszczenie
o przystąpieniu do
sporządzania
studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego



ogłoszenie w gazecie: Dziennik
Zachodni z 8 lutego 2019 r.
 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Myszkowa
 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu
Miasta Myszkowa
W ogłoszeniach termin składania
wniosków został określony na 11 marca
2019 r.
Obwieszczenie
 ogłoszenie w gazecie: Dziennik
Zachodni z 24 lipca 2020 r.
o wyłożeniu do
publicznego wglądu,  ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Myszków
dyskusji publicznej
 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu
i zbieraniu uwag
Miasta Myszków
W ogłoszeniach termin wyłożenia do
publicznego wglądu określono od 4
sierpnia 2020 r. do 3 września 2020 r.
Termin składania uwag został określony
na 24 września 2020 r.
Publiczną dyskusję zaplanowano na 18
sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Myszków na godz. 14:00.

Ilość wniosków
uwzględnionych/
nieuwzględnionych
26/97

Ilość uwag
uwzględnionych
/nieuwzględnio
nych/uwzględni
onych
częściowo

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 3

października 2008
roku o udostępnianiu
informacji o
środowisku
i jego ochronie,
udziale społeczeństwa
w ochronie
środowiska oraz o
ocenach
97/103/18
oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 247
ze zm.)
 Ustawa z dnia
27.03.2003 r. o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.
U. 2021 r., poz. 741)

Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego wpłynęły łącznie sto dwadzieścia trzy wnioski, z czego uwzględniono
dwadzieścia sześć, a nie uwzględniono dziewięćdziesięciu siedmiu. Wnioski dotyczyły
w zdecydowanej większości zmiany przeznaczenia terenów na grunty o charakterze budowlanym, zmian
jednych przeznaczeń na inne oraz szczegółów zabudowy na poszczególnych terenach.
W dyskusji publicznej w dniu 18 sierpnia 2020 r. wzięło udział dwanaście osób. Przedstawiono dokument
studium oraz omówiono niektóre zapisy o które pytali zebrani, a także o szczegóły z rysunku ustaleń
suikzp nr 3, wyjaśniono także kwestie zawarte w pytaniach. Omówiono zagadnienia związane
z wyliczeniem potrzeb demograficznych i zwracano uwagę na nadmiar wyznaczonych terenów pod
zabudowę. Podano terminy wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu oraz termin zbierania
uwag. W dyskusji pytano głównie o możliwość przekształcania kolejnych działek na cele mieszkaniowe
oraz o szczegóły zabudowy. Na etapie składania uwag złożono łącznie 218 uwag, podobnie jak na etapie
składania wniosków tak i tu większość wniosków dotyczyła przekształcenia terenów na budowlane oraz
szczegółów zabudowy. Składano również uwagi dotyczące likwidacji lub przesunięcia niektórych dróg.
Kilkadziesiąt uwag dotyczyło terenu ograniczonego od strony północnej działką nr 2742/7, od strony

1

wschodniej ulicą Pułaskiego, od strony południowej działką nr 2062/79 i od strony zachodniej ogrodami
działkowymi (ul. Szpitalna). W uwagach wskazano, by powrócić tu do ochrony zabudowy zielenią
izolacyjną przed oddziaływaniem ze strony terenów aktywności gospodarczej. Uwagi te zostały
uwzględnione w projekcie suikzp.
Społeczeństwu zapewniono udział w całości postępowania zgodny z przepisami, zapewniający
możliwość decydowania o polityce przestrzennej gminy.

2

