
Pleszew, dnia 3 listopada 2020 r. 

GP.6721.68.2020 

OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami) 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 2020 r., poz. 283 ze zmianami) 

zawiadamiam o: 

• podjęciu przez Radę Miejską w Pleszewie uchwały nr XXIV/219/2020 z dnia 24 września 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew; plan obejmuje obszar przedstawiony 
w załączniku do w/w uchwały o przystąpieniu; 

• przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionego planu miejscowego, 

• przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
projektu wyżej wymienionego planu miejscowego. 

Ww. uchwała udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie 
na stronie: https://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/ogloszenia-20131/ogloszenia-2020.html 

Dodatkowe informacje, można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7428 352, w godzinach pracy Urzędu.  

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 za pomocą elektronicznej skrzynki 

podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

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 bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz.1173), 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. 

  

https://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/ogloszenia-20131/ogloszenia-2020.html


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Procedura planistyczna 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że: 

- Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew  z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew,  
tel.: 62 742 83 00. 

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

- W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod 
adresem mail: iod@pleszew.pl 

- Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej 
https://pleszew.pl/klauzula-informacyjna 

mailto:iod@pleszew.pl
https://pleszew.pl/klauzula-informacyjna

