
Pleszew, dnia 23 stycznia 2019 r. 
AU.6721.13.2019 
 

OBWIESZCZENIE 
 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” 

 dla południowo-wschodniej części miasta Pleszew – Etap I 

 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami) zawiadamiam o: 

• podjęciu przez Radę Miejską w Pleszewie uchwały nr II/8/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo-wschodniej części 
miasta Pleszewa – Etap I. Plan obejmuje obszar przedstawiony na załączniku 
graficznym do w/w uchwały o przystąpieniu; 

• przystąpieniu do sporządzenia zmiany wyżej wymienionego planu miejscowego, 

• przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczącej projektu zmiany wyżej wymienionego planu miejscowego. 
 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta 

i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, od poniedziałku do piątku w godzinach 
urzędowania. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz 
uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie 
w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, w terminie do 21 dni od daty 
ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako 
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 
 Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Pleszew oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 

au@pleszew.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1579 ze zmianami), z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Pleszew. 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
Otrzymują: 

1. Tablica ogłoszeń UMiG Pleszew 

2. BIP Miasto i Gmina Pleszew 

3. A/a. 
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