
 

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 

GMINY KORFANTÓW DLA CZĘŚCI MIASTA KORFANTÓW ORAZ CZĘŚCI GRUNTÓW WSI RĄCZKA 

PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XXIX/294/2021 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE  

Z DNIA 28 KWIETNIA 2021 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 2021 r. poz. 247 ze zm.), w szczególności Art. 42 pkt. 2 który określa zakres 
uzasadnienia. 

Społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Korfantów. Udział społeczeństwa w opracowywaniu 
dokumentu został zapewniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg postępowania 
przedstawiono w tabeli. 

 
 

Etap  
Sposób zawiadomienia 

Ilość wniosków 
 uwzględnionych/ 

nieuwzględnionych 

Ilość uwag 
uwzględnionych
/nieuwzględnio

nych 

Podstawa prawna 

Obwieszczenie 
o przystąpieniu do 
sporządzania 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego i o 
przeprowadzaniu 
strategicznej oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 11 kwietnia 2018 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Korfantowie 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Korfantowie 

W ogłoszeniach termin składania 
wniosków został określony na 7 maja 
2018 r. 

0/8   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 2021 r. poz. 247 
ze zm.) 

 Ustawa z dnia 
27.03.2003 r. o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. 
U. 2021 r., poz. 741) 

Obwieszczenie o  
wyłożeniu do 
publicznego wglądu, 
dyskusji publicznej  
i zbieraniu uwag 
 

 ogłoszenie w gazecie: Nowa Trybuna 
Opolska z 17 grudnia 2020 r. 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Korfantowie 

 ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Korfantowie 

W ogłoszeniach termin wyłożenia do 
publicznego wglądu określono od 28 
grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. 
Termin składania uwag został określony 
na 15 lutego 2021 r. 

Publiczną dyskusję zaplanowano na 18 
stycznia 2021 w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Korfantowie na godz. 16:00 
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Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wpłynęło osiem wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia terenów na tereny 
mieszkaniowe. Poczyniono przygotowania do dyskusji publicznej w dniu 18 stycznia 2021 r. W związku  
z obowiązującymi obostrzeniami w dyskusji publicznej mogło uczestniczyć maksymalnie pięć osób. 
Ponadto przygotowano się do przeprowadzenia dyskusji publicznej z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość tj. wideokonferencji, jednak wobec nieobecności na spotkaniu osób 
zainteresowanych projektem oraz w związku z brakiem zgłoszenia się osób na dyskusję  
za pośrednictwem wideokonferencji dyskusja nie odbyła się. 

Po wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęło pięć uwag. Jedna uwaga dotyczyła możliwości 
wprowadzenia terenów obsługi produkcji rolniczej na terenie istniejącego stawu, została ona 
uwzględniona. Pozostałe cztery uwagi dotyczyły zmiany przeznaczenia na tereny mieszkaniowe, dwie  
z tych uwag zostały uwzględnione, a dwie nie, co uzasadniano brakiem zgodności ze studium. 

Społeczeństwu zapewniono udział w całości postępowania zgodny z przepisami, zapewniający 
możliwość decydowania o polityce przestrzennej gminy. 


