Pleszew, dnia 06.08.2021 r.
GP.6720.10.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zmianami), art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt. 11 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. 2021 r., poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Pleszewie uchwały nr XXIV/217/2020 z dnia 24 września 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew oraz uchwał
nr XXIX/278/2021 z dnia 11 marca 2021r. i nr XXXI/308/2021 z dnia 10 czerwca 2021r. zmieniających uchwałę
nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew oraz
o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego
postępowania. Granice obszarów objętych sporządzeniem zmian studium obejmują części obrębów ewidencyjnych:
miasto Pleszew, Kowalew, Suchorzew, Rokutów, Zawady, Nowa Wieś, Taczanów Drugi, Ludwina, Zielona Łąka,
Marszew, Sowina, Brzezie, Chorzew, Zawidowice, gmina Pleszew i określone są w załącznikach graficznych
do ww. uchwał.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz uwagi i wnioski do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew, w terminie do dnia 1 września 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.) w ramach
przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania środowisko w związku z przystąpieniem do
opracowania zmiany studium, uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 września 2021r. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza miasta i Gminy Pleszew.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
W związku z realizacją czynności, o których mowa w art.11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art.11a tej ustawy
informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew, Rynek 1, 63-300 Pleszew,
a dane osobowe są przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Jednocześnie
informuję, że prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane przysługuje, jeżeli nie wpływa
na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania
danych osobowych dostępny jest na stronie BIP urzędu http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/urzad-miasta-igminy/informacje-i-regulaminy.html, na stronie internetowej https://pleszew.pl/klauzula-informacyjna.
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