
 

 

l.p. Karta informacyjna 
 

1 Numer karty/rok 1/2012 
2 Rodzaj dokumentu projekt innego dokumentu 
3 Temat dokumentu inne 
4 Nazwa dokumentu Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Ślemień 
5 Zakres przedmiotowy 

dokumentu - opis dokumentu 
Ustalenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ślemień są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. 
poz.647), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 04.118.1233) i ustawą o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
08.199.1227 z późniejszymi zmianami). 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko.  

6 Obszar, którego dokument 
dotyczy, zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju 

województwo śląskie, powiat żywiecki, gmina Ślemień, 
opracowanie w granicach administracyjnych Gminy 

7 Znak sprawy BD.6720.1.2012 
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Ślemień 
9 Data dokumentu wrzesień 2012  
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy 
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy 
12 Miejsce przechowywania 

dokumentu 
Urząd Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień – Referat Budownictwa, 
Budownictwa i Spraw Rolnych , pok.19, tel. 33 865 40 98, e-mail: 
ugslemien@ugslemien.ig.pl 

13 Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

brak odnośnika 

14 Czy dokument jest ostateczny 
tak/nie 

nie 

15 Numery kart innych dokumentów 
w sprawie 

2/2012 

16 Data zamieszczenia w wykazie 
danych o dokumencie 

21.09.2012 

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

brak 

18 Uwagi  Projekt ww. Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał 
opinie zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 08.199.1227 z 
późniejszymi zmianami): 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – opinia pozytywna z 
dnia 14.09.2012, pismo nr WOOŚ-BB.610.6.2012.AB.5, 
- Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – 
opinia pozytywna z dnia 23.04.2012, pismo nr NS-NZ.742.11.2012.AW, 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu – opinia pozytywna 
z dnia 20.04.2012, pismo nr NS/NZ/522-6/1853/12. 

 Termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. Studium wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko: od 01.10.2012r. do 30.10.2012r. 

 Termin składania uwag i wniosków do 22.11.2012r. 
 Termin dyskusji publicznej: 18.10.2012r. w siedzibie Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego, ul. Spacerowa 3  34-323 Ślemień od 12:00  do 14:00  
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu z powyższym projektem dokumentu 
oraz ww. opiniami można zapoznać się w pok. 19 w Urzędzie Gminy Ślemień  

 


