Pleszew, 23.03.2021 r.
GP.6720.6.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew
Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3, w związku z art. 39 ust.1 pkt.2 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 2021r. poz. 247) oraz uchwały nr XIX/172/2020
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Wyżej wymieniony projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną
dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021r.
poprzez:
− bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew,
w godzinach urzędowania wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty. Godziny pracy Urzędu
podane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie: https://bip.pleszew.pl
− mailowo pod adresem: gp@pleszew.pl
− telefonicznie pod numerami: 62 7428 352, 62 7428351
− zamieszczenie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej:
https://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/ogloszenia-20131/ogloszenia-2021.html
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie w/w studium zostanie przeprowadzona
w dniu 26 kwietnia 2021r. o godzinie 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, z uwzględnieniem
wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Będzie możliwość
uczestnictwa w dyskusji publicznej online tj. za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Link do
połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na w/w stronie internetowej.
Zgodnie z art.8c i art.11 pkt.8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 39 ust.1,
art.40, art.54 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
informuję, że zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej
wymienionego projektu w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2021r. z podaniem oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy i adresu zamieszkania albo siedziby.
Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP; adres skrzynki podawczej e-PUAP:
/j08cq8m3td/skrytka. W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: gp@pleszew.pl
−
−

Forma papierowa obejmuje:
złożenie pisma z uwagą w Biurze Obsługi Interesanta, lub w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze
klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego przy wejściu do budynku UMiG (wejście
północne ratusza),
wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
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 studium uwarunkowań i kierunków 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
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