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PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na południe
od ulicy Miodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2, 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 2018 r., poz. 2081 z późn.
zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/41/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na południe od ulicy Miodowej – zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 września 2019 r.
do 16 października 2019 r. w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Kościuszki
22 / 26, I piętro, w godzinach od 9.00 do 15.00.
Przedmiotem wyłożenia w zakresie części tekstowej jest część tekstu projektu planu oraz część tekstu
prognozy oddziaływania na środowisko zaznaczona czcionką koloru niebieskiego. Pozostała treść tekstu
planu oraz prognozy nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia. Przedmiotem wyłożenia w zakresie części
graficznej jest rysunek planu, na którym części graficzne objęte wyłożeniem stanowią obszary obwiedzione
linią koloru niebieskiego. Pozostała treść rysunku projektu planu oraz rysunku prognozy nie jest
przedmiotem niniejszego wyłożenia.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 oraz art. 18 pkt. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnieść uwagi dotyczące części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 przywołanej ustawy z dnia 3 października
2008 r., projekt planu wymieniony wyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym
zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu oraz składania
uwag i wniosków w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu.
Uwagi do wyłożonej części projektu planu oraz uwagi i wnioski w sprawie prognozy należy składać
na piśmie w Wydziale Urbanistyki lub na adres Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,
95 - 200 Pabianice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, przedmiotu
uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
06 listopada 2019 r.
Dyskusja publiczna nad wyłożoną częścią projektu planu odbędzie się w dniu
1 października 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, sala nr 4.
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Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Pabianic, z siedzibą Urząd Miejski w Pabianicach ul. Zamkowa
16, 95-200 Pabianice, tel.: 42 22-54-600, e-mail: poczta@um.pabianice.pl, powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu
składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego
rozporządzenia 2016/679. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem
um.pabianice.pl/artykul/133/2432/rodo oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki UMP, ul. Kościuszki 22/26, 95-200 Pabianice.
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