
Pleszew, dnia 14.11.2022 r. 

GP.6721.64.2022 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie - Etap I 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami), 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 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXI/311/2021 
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie, zmienionej uchwałą nr LIII/496/2022 
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. 

o g ł a s z a m  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy 
ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie - Etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 24.11.2022 r. do 16.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, 
w godzinach pracy urzędu, pokój nr 304 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie: 
https://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/ogloszenia-20131/ogloszenia-2022.html 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. 
o godzinie 1300 w  Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, pokój nr 101. Dyskusja publiczna przeprowadzona 
zostanie również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Dodatkowe informacje 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 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do 
projektu planu. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zasady 
wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi do ww. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu. 

 Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 
Pleszew lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 
na adres: sekretariat@pleszew.pl lub za pomocą platformy ePUAP /j08cq8m3td/skrytkaESP, z podaniem imienia 
i nazwiska, adresu zamieszkania albo nazwy i siedziby oraz  oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Pleszew. 

 Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew  
z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel. 62 742 83 00, a dane 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. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej 
https://pleszew.pl/klauzula-informacyjna-urzedu-miasta-i-gminy-pleszew/, w siedzibie administratora. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
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