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Stawiszyn, dnia 09 czerwca 2021 roku
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”
Na podstawie art. 11 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 i art. 54
ust. 2 i 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 (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.
247 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiszynie uchwały nr XXVIII/191/2021 z dnia 23 lutego 2021r.w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Stawiszyn” dla części obszaru położonego w miejscowości Piątek Mały (obręb
geodezyjny – Piątek Mały), szczegółowo określonego na załączniku graficznym do ww. uchwały, a także
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach
sporządzenia ww. zmiany Studium.
Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany studium oraz
do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń studium.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3,
62-820 Stawiszyn, w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku.
Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn,
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn) oraz w formie elektronicznej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@stawiszyn.pl lub za
pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Stawiszyna.
Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. uchwały
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-800 Stawiszyn oraz
w internecie – na stronie: Gmina i Miasto Stawiszyn (www.stawiszyn.pl) w zakładce > Biuletyn
Informacji Publicznej > Uchwały Rady > Kadencja 2018-2023.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania zmiany „Studium ...”,
w związku z wymogiem przepisu art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, adres:
http://stawiszyn.pl /bip/.
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