
Pleszew, dnia 22.01.2021 r. 

GP.6721.5.2021 

OBWIESZCZENIE  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie 

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr XXVIII/343/2013 Rady 
Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie 

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka 
w Pleszewie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  2 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie: https://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/ogloszenia-20131/ogloszenia-2021.html 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lutego 2021r. 

o godzinie 1430 w  Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, z uwzględnieniem wszelkich wymogów 

wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  

Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej z uwagi na 

utrzymujący się stan epidemii oraz o możliwości i sposobie udziału w dyskusji za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość, można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7428 352, w godzinach pracy Urzędu. Godziny pracy 

Urzędu podane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie: https://bip.pleszew.pl/ 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do publicznego wglądu w siedzibie 

Urzędu Miasta i Gminy Pleszew: osobiście w godzinach pracy urzędu, telefonicznie, mailowo i przez skrzynkę ePUAP. 

Zgodnie z art. 17 pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 

29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. 

osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do 

projektu planu i prognozy. 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 

kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew lub 

w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, 

na następujące dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@pleszew.pl; adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: 

/j08cq8m3td/skrytka 

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 przedstawionego planu 

w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Ww. uwagi powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 

2021 r. 

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 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 
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