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PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
o przystąpieniu do sporządzania nw. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do nw. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39
ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Pabianicach następujących uchwał w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. Uchwały Nr XXXIII/357/21 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy
Grobelnej 8 oraz ulicy Stefana „Grota” Roweckiego 8 A i 8 B;
2. Uchwały Nr XXXIII/358/21 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach
w rejonie MOSiR.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych oraz w ramach
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko realizacji ww. planów miejscowych w terminie
do dnia 1 lipca 2021 r. na piśmie lub ustnie do protokołu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski 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 wniosku w Wydziale Urbanistyki, ul. Kościuszki 22/26, 95-200 Pabianice,
- złożenie wniosku 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.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Pabianic.
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Kościuszki 22/26, I p.,
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95 - 200 Pabianice. Z uwagi na stan epidemii COVID - 19, w celu umówienia się na spotkanie,
należy dokonać wcześniejszego zgłoszenia:
- 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.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Pabianicach obowiązuje zachowanie 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.
Treści uchwał wraz z załącznikami graficznymi prezentowane są na tablicy ogłoszeń
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach pod adresem
https://bip.um.pabianice.pl/.

PREZYDENT MIASTA PABIANIC
GRZEGORZ MACKIEWICZ

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 procedurze sporządzania 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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