Mierzęcice, dnia 12.04.2021 r.
GK.6724.0010.2021

Pan Teresa Banaś
Radna Gminy Mierzęcice

Dotyczy: złożonej w dniu 30.03.2021 r. interpelacji, w związku z odbytym na prośbę Inwestora
DL Invest Group w dniu 26.03.2021 r. spotkaniem, tematem którego było przedstawienie
planowanej inwestycji

Radna Gminy Mierzęcice, Pani Teresa Banaś, w swojej interpelacji prosi o:
1. Udostępnienie całości zgromadzonej dotychczas dokumentacji dotyczącej przedmiotowego obszaru
tj. enklawy leśnej Trzonia. Szczególnie w zakresie wydanych opinii i uzgodnień zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
2. Całości dotychczasowej korespondencji gminy z inwestorem.
Ad. 1 W jednostce samorządu terytorialnego prowadzony jest szereg spraw o znaczeniu lokalnym.
W przypadku przedmiotowego obszaru, w zasobach tutejszego urzędu znajduje się dokumentacja
zgromadzona na przestrzeni lat funkcjonowania samorządu.
Wnosząc o udostępnienie dokumentacji (akt sprawy), istotne jest powołanie się na konkretną sprawę,
prowadzoną w konkretnym czasie.
Wnioskodawca, w nawiązaniu do spotkania z dnia 26.03.2021 r., wnosi (w szczególności) o udostępnienie
wydanych opinii i uzgodnień zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice.
Zatem, w załączeniu przesyłam (na adres: t.banas@mierzecice.pl) pisma organów i instytucji opiniujących
oraz uzgadniających dokumenty planistyczne, które mogą, po skompletowaniu dokumentacji planistycznej
(po zakończeniu procedury planistycznej), podlegać ocenie pod kątem prawnym przez Wojewodę Śląskiego.
Jednocześnie przypominam, że faza opiniowania / uzgodnienia nadal trwa.
Ad. 2 W złożonej interpelacji, powołuje się Pani na spotkanie zorganizowane przez Inwestora DL Invest Group.
W

związku

z

powyższym,

w

załączeniu

przesyłam

(na

adres:

t.banas@mierzecice.pl)

kserokopie

korespondencji, dokonanej w ramach toczących się procedur zmiany zagospodarowania przestrzennego
obszaru Mierzęcice Trzonia:


pismo nr GK.6724.0008.2020 z dnia 27.02.2020 r., skierowane przez Wójta Gminy Mierzęcice
do DL Invest Group,



pismo Górnośląskiej Agencji Gospodarczej z dnia 10.03.2020 r., stanowiące odpowiedź na w/w pismo.

Załączniki (pismo):


Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 03.12.2019 r.



Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia 05.12.2019 r.



Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 09.12.2019 r.



Urzędu Metropolitarnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 06.12.2019 r.



Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia
10.12.2019 r.



Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej z dnia 17.12.2019 r.



Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16.12.2019 r.



Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 17.12.2019 r.



Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19.12.2019 r.



Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z dnia 18.12.2019 r.



Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2020 r.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Otrzymują:

1.
2.

Adresat na adres:t.banas@mierzecice.pl
a/a

