
 

Zaproszenie na konsultacje społeczne 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza na spotkania grup roboczych dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
realizowanego dla obszaru miasta i gminy ze szczególnym uwzględnieniem 3 obszarów problemowych.  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający politykę przestrzenną miasta i gminy -  wskazujący   obszary, które są 
najodpowiedniejsze do pełnienia określonych funkcji, co przekłada się na  sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny 
sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami 
ochrony środowiska,  sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości. 

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje 
zainteresowane na spotkania on-line, które odbędą się w dniach 21.04.2021r. - 22.04.2021r. z wykorzystaniem platformy SKYPE.  

Bezpośredni link do spotkania zostanie zamieszczony 20 minut przed każdym spotkaniem na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki: http://www.sanniki.pl  

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi  i wnioski do dnia 30.04.2021r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Sanniki@zgwrp.org.pl  
i telefonu pod numerem: 24 277 78 13. 
Transmisja  z konsultacji online będzie dostępna do dnia 30.04.2021r. na stronie: http://www.sanniki.pl  

Czas pracy tematycznych grup roboczych: 

Temat Czas pracy 

Grupa 1 „Lokalizacja nowych i rekultywacja niedziałających już terenów wydobywania kopalin w północnej części gminy” 12:30 – 14:30  (21.04.2021 r. ) 

Grupa 2 
„Zabudowa mieszkaniowa w gminie w kontekście nowych zasad lokalizowania  elektrowni wiatrowych  i farm 
fotowoltaicznych” 

16:00 – 18:00 (21.04.2021 r. ) 

Grupa 3 „Zagospodarowanie miasta Sanniki ze szczególnym uwzględnieniem centralnej części” 16:00 – 18:00 (22.04.2021 r. ) 
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Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Miasto i Gmina Sanniki  pozyskało grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych 

ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze 

zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. 
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