MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
DLA REJONU
UL. SZOPIENICKIEJ
W związku ze wznowieniem prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Szopienickiej
w Katowicach zapraszamy Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych tematyką zagospodarowania przestrzeni obszaru planu do udziału w spotkaniach
konsultacyjnych i składania wniosków do planu.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w trybie online
25 lutego 2021 r. o godz. 16:00. Link do spotkania będzie dostępny od 23 lutego
na stronie plandlanikiszowca.katowice.eu. W trakcie spotkania będzie można:
wyrazić swoją opinię na temat zagospodarowania przestrzeni obszaru planu
i porozmawiać z projektantami planu
o potrzebnych zmianach i pomysłach na
ich realizację

dowiedzieć się, co podlega ustaleniu
w planie i co z tego wynika
poznać harmonogram sporządzania planu
dowiedzieć się jak złożyć wniosek

Więcej informacji na stronie plandlanikiszowca.katowice.eu
Punkty konsultacyjne
Znajdź nas w dzielnicy!
kiedy: 27 lutego, 9 i 11 marca
informacja na stronie internetowej
i pod nr tel. 32/ 25 93 124
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planu
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2 marca 2017 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach. Celem opracowania
planu jest stworzenie zasad zagospodarowania terenu, stanowiących podstawę jego przekształceń i rozwoju, przy uwzględnieniu występujących na przedmiotowym obszarze uwarunkowań i unikalnych wartości dziedzictwa kulturowego,
w szczególności zabytkowego osiedla Nikiszowiec i zabytków
przemysłowych.
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Jak złożyć wniosek ?
pisemnie: na adres Wydział Planowania
Przestrzennego i Urbanistyki
Rynek 13, 40-003 Katowice
elektronicznie: poprzez platformę
ePUAP lub SEKAP
e-mailowo: pu@katowice.eu
W korespondencji podajemy imię i nazwisko (lub nazwę)
oraz adres zamieszkania (lub siedzibę).

Wnioski można składać do 26 marca 2021 r.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ
WIĘCEJ INFORMACJI
strona www:
plandlanikiszowca.katowice.eu
informacja telefoniczna:
Wydział Planowania
Przestrzennego i Urbanistyki
Informacje
przetwarzaniu
danych osobowych
tel. 32 25o 93
124
można znaleźć na stronie:
plandlanikiszowca.katowice.eu

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można
znależć na stronie plandlanikiszowca.katowice.eu

