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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Gminy Czempiń 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), uchwały nr XL/361/21 Rady Miejskiej w Czempiniu 
z  dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice oraz art. 
39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 595/6 i 
595/4 obręb Jarogniewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2  marca 2023 r. do 
24 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu, w  godzinach pracy urzędu. 

Projekt planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny również w 
wersji elektronicznej na stronie internetowej www.czempin.pl oraz na stronie internetowej biuletynu 
informacji publicznej Gminy Czempiń.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13  marca 2023 r. w 
budynku CAS Tlenownia (parter – sala spotkań) o godz. 15:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu 
miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do 
publicznego wglądu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Czempiń z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres ug@czempin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi 
złożone po upływnie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Czempiń.  

Wywieszono  ………………….. 

Zdjęto  ………………….. 

Sprawę prowadzi: 
Paulina Makowska 
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami  
tel.: +48 (61) 282 67 03 wew. 111, p.makowska@ug.czempin.pl 
 


