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Staszów, dnia 14.02.2020 roku 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów.

 

Na  podstawie  art.  11  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym (j.t.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1945  ze  zm.)  oraz  w związku
z Uchwałą  Nr  XIX/184/12  z  dnia  09.02.2012  r.  Rady  Miejskiej  w  Staszowie,  zawiadamiam
o przystąpieniu  do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Staszów. 

Przedmiotem  zmiany  Studium  będą  zagadnienia,  o  których  mowa  w  art.  10  ustawy
o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, w tym m.in.  tereny pod realizację  inwestycji
polegających  na  produkcji  energii  z  odnawialnych  źródeł,  a  także  rozwój  budownictwa
mieszkaniowego, usługowego, produkcyjnego (w tym terenów pod eksploatację surowców kopalin
pospolitych) na terenach użytkowanych rolniczo. 

Zmianą  Studium  uwarunkowań  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego obejmuje się gminę Staszów w jej granicach administracyjnych.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
zawiadamiam  o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie  strategicznej  oceny  oddziaływania  na
środowisko,  związanej  z  opracowaniem  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego gminy Staszów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium. 

Wnioski  należy  składać  na  piśmie  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Staszów,  ul.
Opatowska  31  (parter  –  Biuro  Obsługi  Klienta),  w  terminie  do  12.03.2020  r.,  lub  za  pomocą
środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem
elektronicznym na adres: biuro@staszow.pl

Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy
Staszów.

Wniosek  powinien  zawierać  także  oświadczenie  wnioskodawcy  wyrażające  zgodę  na
przetwarzanie  i  udostępnianie  danych  osobowych  na  potrzeby  przeprowadzenia  procedury
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Staszów, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć
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