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OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Rybnika

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), 
w związku z uchwałą Nr 532/XXXVI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 14 marca do 14 kwietnia 2016 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5, sala nr 10, I piętro, w dni pracy Urzędu: w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. od 9-00 do 13-00 oraz w czwartki w godz. od 14-00 do 18-00 (dyżury przedstawiciela jednostki projektowej).
Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od dnia 14 marca 2016 r. również na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika pod adresem: www.rybnik.eu (Serwis Miejski), a także na www.rsip.rybnik.eu (Rybnicki System Informacji Przestrzennej).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. oraz w dniu 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala nr 264, 
o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2016 r. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Zgodnie z art. 29 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, każdy ma prawo zgłosić uwagi i wnioski w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu studium. Uwagi i wnioski należy wnosić do Prezydenta Miasta Rybnika na wyżej określonych zasadach, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 5 maja 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Rybnika.


