PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy
mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pabianice
Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r., poz. 1538), informuję o zamieszczeniu w dniu 13 maja 2022 r. w Biuletynie Informacji
Publicznej – BIP Urzędu Miejskiego w Pabianicach https:// bip.um.pabianice.pl wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażami wbudowanymi w parterze budynku wraz
z jednoczesną budową parkingów zewnętrznych, trzech wiat, dojazdów, dojść do budynku
i infrastruktury technicznej – na terenie nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne
o numerach: 412/1, 412/2, 412/3, 412/4 i 412/5 (obręb 0012 P-12) położone przy ul. Stefanii
Sempołowskiej 4 w Pabianicach.
Uwagi do wniosku można składać na piśmie w terminie 21 dni od zamieszczenia wniosku
na stronie BIP tj. do dnia 3 czerwca 2022 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku.
Uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W formie papierowej poprzez:
- 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 pisma z uwagą drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Pabianicach,
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
W formie elektronicznej za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: urbanistyka@um.pabianice.pl ,
- platformy usług administracji publicznej ePUAP.
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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 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.
Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669,
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl

