
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Jastrzębiu-Zdroju wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko 

 
 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 
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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
283 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów jak niżej: 
 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica 
o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu-Zdroju. 
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o 
symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu-Zdroju. 

  
 Wyłożenie odbędzie się w dniach od 29 lipca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Al. Józefa Piłsudskiego 60,  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 
- środa od 7.30 - 15.30, czwartek od 7.30 - 17.00, piątek od 7.30 - 14.00 oraz na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pod adresem: www.jastrzebie.pl (zakładka: 
BIP – zagospodarowanie przestrzenne – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie 
realizacji). 

 
Informacje telefoniczne w sprawie przeznaczenia terenów w w/w planach udzielane będą pod 

numerem telefonu: 32 47 85 119. 
Ze względu na trwający stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na 

osobistą wizytę w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój należy wcześniej umówić się telefonicznie pod numerem 
32 47 85 119. 
 
 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planach odbędzie się w Urzędzie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, w sali nr 129A w dniu 11 sierpnia 2020 r.: plan C83 - godz. 10.00,  plan M51 - godz. 
11.00. 
 Wyłożenie zmian planów oraz dyskusja publiczna będą prowadzone zgodnie z rygorami 
sanitarnymi obowiązującymi na czas ich przeprowadzania. 
 
 Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do wyłożonego 
projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje jego ustalenia, w terminie do dnia  
14 września 2020 r. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: 
ar@um.jastrzebie.pl.  
 Uwagi należy kierować do: Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, a wnoszący podaje swoje imię i 
nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy i 
przedmiot uwagi. 

 Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału 
społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji planu M51, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i 
terminach podanych powyżej. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mai: ar@um.jastrzebie.pl, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i 
wniosków będzie Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 
Dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu 
roboczym C83, odstąpiono od sporządzania Prognozy Oddziaływania na Środowisko na podstawie Zgody 
PPIS w Wodzisławiu Śląskim o znaku NS/NZ-522-80-3282/19 z dnia 16.07.2019r. oraz Uzgodnienia RDOŚ 
w Katowicach o znaku WOOŚ.410.280.2019.PB z dnia 17.07.2019 r. 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
 /-/ Anna Hetman 


