
                                                                             Stawiszyn, dnia 1 marca 2023 roku. 
 

OBWIESZCZENIE 

 

               o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w miejscowości Długa Wieś Druga”. 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały 

Rady Miejskiej w Stawiszynie nr XXVIII/193/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga” 
 

zawiadamiam 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga” obejmującego teren 

położony w miejscowości Długa Wieś Druga, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko w dniach od 9 marca 2023 roku do 30 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy i Miasta Stawiszyn, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, w godz. pracy 

Urzędu. 

Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej 

http://www.stawiszyn.pl/bip/ w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 

„Planowanie Przestrzenne”. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 14 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn 

o godz. 1000, w pokoju nr 15. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 

uwagi. 

Uwagi należy składać do Burmistrza Stawiszyna w formie pisemnej na ww. adres, 

ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn (sekretariat) oraz za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@stawiszyn.pl, z 

podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 

kwietnia 2023 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za 

pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stawiszyna. 

 

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://www.stawiszyn.pl/bip/.  

Z up. Burmistrza 

/-/Agnieszka Morawska  

Sekretarz Gminy i Miasta 
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