BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Kobyłka, dnia 31.03.2021 r.
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 30, art. 39
i art. 54 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miasta
Kobyłka Nr XVI/145/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Kobyłka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Ww. projekt będzie dostępny w dniach od 08 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, w godzinach od 900 do
1900 (w poniedziałki), od 800 do 1600 (od wtorku do czwartku), od 800 do 1400 (w piątek).
Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miasta
Kobyłka, osoby chcące zapoznać się w siedzibie urzędu z projektem studium oraz prognozą
oddziaływania na środowisko, proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie
planowanej wizyty pod nr telefonu 22 760 70 93.
Z projektem ww. studium oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie można
zapoznać się również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Kobyłka pod adresem: http://kobylka.bipgmina.pl/, zakładka zagospodarowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 19 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka, o godz. 1700.
Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja
publiczna odbędzie się w formie on-line.
W dyskusji tej będzie można uczestniczyć poprzez stronę internetową urzędu lub kanał Miasta
Kobyłka w serwisie internetowym You Tube oraz będzie można zadawać pytania w dniu
dyskusji w godzinach 1715 – 1815 projektantowi studium, poprzez pocztę elektroniczną na
adres e-mail: wgp@kobylka.pl oraz telefonicznie pod nr 22 760 70 93.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 oraz z art. 8c i 8d ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uwagi do projektu studium może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu studium
należy składać do Burmistrza Miasta Kobyłka.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie:
- papierowej przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Urząd Miasta Kobyłka,
ul. Wołomińska 1,05-230 Kobyłka;
- elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres kancelaria@kobylka.pl;
- podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość
w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu
tekstowego.
Termin składania uwag upływa dnia 28 maja 2021 r. (włącznie).
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz
adres zamieszkania albo siedziby.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ww. 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
zawiadamiam, że ww projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na

środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia
projektu studium do publicznego wglądu, o których mowa powyżej. Uwagi i wnioski w
postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do
Burmistrza Miasta Kobyłka z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej)
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 28 maja 2021 r.(włącznie). Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być
wnoszone w formie:
- pisemnej na adres Urzędu Miasta Kobyłka ,ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka,
- ustnie do protokołu
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@kobylka.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kobyłka

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Owsianko
Zastępca Burmistrza
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie
planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Kobyłka. Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: kobylka.bipgmina.pl
w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne.

