
 

 

Uzasadnienie 
W myśl art. 24 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 503 z późn. zm.) zarząd województwa uzgadnia projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie uwzględnienia ustaleń planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa. Zgodnie z art. 27 ustawy zmiana studium następuje w takim trybie, 
w jakim jest ono uchwalane. 

Prezydent Miasta Knurów, pismem znak UA.6720.1.7.2021, UA.KW.00619.2022 z 08.12.2022 r., 
przedłożył Zarządowi Województwa Śląskiego do uzgodnienia projekt zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów (zwany dalej projektem zmiany studium). 
Po analizie przedłożonego do uzgodnienia projektu zmiany studium stwierdzono, iż jego zapisy nie są 
sprzeczne z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. 
Mając na uwadze powyższe postanawia się uzgodnić projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów w ramach kompetencji ustawowej Zarządu 
Województwa Śląskiego. 
 

Pouczenie 
Na podstawie art. 141 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
Prezydent Miasta Knurów 
kopia a/a 

  

 Katowice, 21.12.2022 r. 
GN-RPP.7634.3.60.2022 
GN-RPP.KW-739/22 

  

Postanowienie nr 1738/GN/2022 
  

  

Organ wydający Zarząd Województwa Śląskiego 
  

  
W sprawie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów w zakresie 
uwzględnienia ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Śląskiego 2020+; 
(Pismo Prezydenta Miasta Knurów, znak UA.6720.1.7.2021, 
UA.KW.00619.2022 z 08.12.2022 r.) 

  

  

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 
z późn. zm.), w związku z art. 11 pkt 5 oraz art. 24 i art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) 

  

  

Zarząd Województwa 
Śląskiego w składzie: 

1. Marszałek Województwa              –   Jakub Chełstowski – obecny  
2. Wicemarszałek Województwa      –   Anna Jedynak – obecna  
3. Wicemarszałek Województwa      –   Łukasz Czopik – obecny  
4. Członek Zarządu Województwa   –   Krzysztof Klimosz – obecny 
5. Członek Zarządu Województwa   –   ……………………… 

  
  

Postanawia uzgodnić projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów. 
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