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              Stawiszyn, dnia 11 sierpnia 2021 roku 

 

OBWIESZCZENIE 

 

o przystąpieniu do sporządzenia  

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w miejscowości Długa Wieś Druga”. 

 

Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 

i 46 pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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 ze zm.)  

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiszynie uchwały XXVIII/193/2021 z dnia 23 lutego 2021r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga” obejmującego obszar położony w 

miejscowości Długa Wieś Druga (obręb Długa Wieś Druga), szczegółowo określony na załączniku 

graficznym do ww. uchwały, a także zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzenia ww. miejscowego planu. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz mogą 

zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. 

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 

3, 62-820 Stawiszyn, w terminie do dnia 28 września 2021 roku. Wnioski mogą być 

wnoszone w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i 

Miasta Stawiszyn oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 

sekretariat@stawiszyn.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Stawiszyna. 

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 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z wymogiem przepisu art. 17a ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znajdują się w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, adres: http://stawiszyn.pl /bip/. 
 

 /-/ Grzegorz Kaczmarek 

 Burmistrz Stawiszyna 
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