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 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU POŁOŻONEGO W USTRONIU W REJONIE GÓRY RÓWNICA, UCHWALONEGO
UCHWAŁĄ NR XVI/229/2020 RADY MIASTA USTROŃ Z DNIA 28 MAJA 2020 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 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w szczególności Art. 42 pkt. 2 który określa zakres
uzasadnienia.
Społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ustroń. Udział społeczeństwa w opracowywaniu
dokumentu został zapewniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg postępowania
przedstawiono w tabeli.
Etap
Obwieszczenie
o przystąpieniu do
sporządzania
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego i o
przeprowadzaniu
strategicznej oceny
oddziaływania na
środowisko
Obwieszczenie
o wyłożeniu do
publicznego wglądu,
dyskusji publicznej
i zbieraniu uwag

Sposób zawiadomienia


ogłoszenie w gazecie: Gazeta
Ustrońska z 9 maja 2019 r.
 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ustroń
 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu
Miasta Ustroń
W ogłoszeniach termin składania
wniosków został określony na 3 czerwca
2019 r.


ogłoszenie w gazecie: Gazeta
Ustrońska z 28 listopada 2019 r.
 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ustroń
 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu
Miasta Ustroń
W ogłoszeniach termin wyłożenia do
publicznego wglądu określono od 9
grudnia 2019 do 16 stycznia 2020. Termin
składania uwag został określony na 31
stycznia 2020.
Publiczną dyskusję zaplanowano na 16
stycznia 2020 w siedzibie Urzędu Miasta
Ustroń na godz. 15:00

Ilość wniosków
uwzględnionych/
nieuwzględnionych

Ilość uwag
uwzględnionych
/nieuwzględnio
nych

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 3

3/6

1/21

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 2020 r. poz. 283
ze zm.)
 Ustawa z dnia
27.03.2003 r. o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.
U. 2020 r., poz. 293)

Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wpłynęło dziewięć wniosków, z czego uwzględniono trzy, a nie uwzględniono sześciu.
Wnioski dotyczyły różnych spraw, m.in. pozostawienia części terenów jako niezainwestowanych,
w zagospodarowaniu rolnym lub leśnym, pozostawienia gospodarstw w stanie obecnym, ale także
i umożliwienie rozbudowy terenów. W dyskusji publicznej w dniu 16 stycznia 2020 r. uczestniczyło
dziewiętnaście osób. W dyskusji pytano o możliwości zagospodarowania poszczególnych terenów,
pytano o szczegóły dotyczące kalenic i geometrii dachów, dyskutowano również o trudnym problemie
zaopatrzenia w wodę. Mieszkańcy wskazywali na braki w dostawach wody oraz na postępowanie tego
problemu, związane z wysychaniem studni i suszą. Po wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęły
dwadzieścia dwie uwagi, które w zdecydowanej większości dotyczyły szczegółów zagospodarowania
poszczególnych terenów. W uwagach pojawiał się również problem zaopatrzenia terenów w wodę.
Społeczeństwu zapewniono udział w całości postępowania zgodny z przepisami, zapewniający
możliwość decydowania o polityce przestrzennej gminy.

