
Poręba, dnia 16.07.2021 r. 
 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań 
 i kierunków zagospodarowania miasta Poręba  

 
 Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/292/17 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2017 r.  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
miasta Poręba wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 26.07.2021 r. do 16.08.2021 r. 
 

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) projekt wyżej wymienionego Studium wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Poręba Referat Nieruchomości i Gospodarki 
Komunalnej (pokój nr 5), ul. Dworcowa 1 , 42-480 Poręba, po uprzednim telefonicznym (32 ) 67 712 03 nr wew, 122, 123 
uzgodnieniu terminu oraz na stronie internetowej https://www.umporeba.pl/nieruchomosci/planowanie-przestrzenne oraz BIP  
https://bip.umporeba.pl/menu-przedmiotowe/Prawo lokalne/Planowanie przestrzenne/Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania (..)/W opracowaniu 

 
Informacje dotyczące dyskusji publicznej 
Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) odbędzie się w dniu 4.08.2021 r. o godz. 15

00
 -  wyłącznie za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie online w aplikacji MS TEAMS. 
Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać pytania proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 
poprzedzającego dzień dyskusji na adres mailowy:  sod@umporeba.pl 
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/ instytucji, adres lub siedzibę firmy/ instytucji oraz adres  
e-mail.  W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) do zdalnej dyskusji publicznej. 
Jednocześnie zaznacza się, że dołączenie do dyskusji online wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniane ich za pośrednictwem sieci Internet  w trakcie trwania dyskusji. 
 Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do  Burmistrza Miasta Poręba  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późń.zm.) : 

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 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 (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 
247 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane: 

1) o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poręba, 
2) o prognozie oddziaływania na środowisko. 

 Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz 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, projekt  Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poręba podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. 
 Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 oraz art. 
54 ust. 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, należy wnosić do Burmistrza Miasta Poręba na zasadach 
określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2021 r. 
 
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, udostępniona jest m in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba (www.umporeba.pl), w zakładce 
„Planowanie przestrzenne” i w Biuletynie Informacji Publicznej (Ochrona Danych Osobowych). 
 

Burmistrz Miasta Poręba 
Ryszard Spyra 
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