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OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 Stycznia wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXVIII/356/16 z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie ul. 20 Stycznia,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Plan do wglądu dostępny będzie od 9 czerwca 2021 r. do 7 lipca 2021 r. na tablicy
ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach pod adresem
https://bip.um.pabianice.pl/ oraz, w godzinach od 9.00 do 15.00, w Wydziale Urbanistyki Urzędu
Miejskiego w Pabianicach, ul. Kościuszki 22 / 26, I piętro.
Z uwagi na stan epidemii COVID-19 chęć osobistego wglądu do planu w siedzibie Urzędu
należy zgłosić:
- telefonicznie pod numerem telefonu: 42 22 54 638,
- mailowo na adres: urbanistyka@um.pabianice.pl ,
- pisemnie na adres: Wydział Urbanistyki UMP, ul. Kościuszki 22/26, 95-200 Pabianice.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
22 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach,
ul. Kościuszki 14. W związku z ograniczeniami w ilości osób mogących uczestniczyć
w zgromadzeniach, osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane są
dokonać wcześniejszej rejestracji w sposób podany wyżej. Podczas rejestracji wymagane jest
podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w dyskusji oraz numer telefonu
do kontaktu.
Z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłożenie do publicznego wglądu oraz dyskusja
odbędzie się z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń
i ograniczeń sanitarnych, tj. zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek
ochronnych po wejściu na teren obiektu, zachowanie dystansu od innych osób oraz innych środków
ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego.
Zastrzega się możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu przeprowadzenia dyskusji
publicznej dla osób zarejestrowanych, w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej
w dniu dyskusji ilości osób zgłoszonych do dyskusji oraz możliwość odwołania dyskusji w sytuacji
zaostrzenia przepisów sanitarnych.
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Zgodnie z art. 17 pkt. 11 oraz art. 18 pkt. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r., uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść każdy (osoba prawna i fizyczna oraz jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu.
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 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 27 lipca 2021 r.
Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bip.um.pabianice.pl/ lub
za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty
elektronicznej – e-maile należy kierować na adres: urbanistyka@um.pabianice.pl.
Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Wydziale Urbanistyki, ul. Kościuszki 22/26, 95-200 Pabianice,
- złożenie pisma z uwagą w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,
95 - 200 Pabianice w Biurze Obsługi Interesantów,
- przesłanie drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,
95 - 200 Pabianice,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.
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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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