
Chełmża, dnia 28 listopada 2022 r. 
 

OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Pluskowęsy 
 

WÓJT GMINY CHEŁMŻA 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.) i art. 39, ust. 1, 
pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady 
Gminy Chełmża XLII/352/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. (sprawa PIR.6721.5.2018) zawiadamia o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w miejscowości Pluskowęsy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 5 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża, ul.Wodna 2, 
87-140 Chełmża, w godzinach od 8:00 do 14:00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu  15 grudnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach (Pluskowęsy 17B), o godzinie  10.00.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chełmża z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 stycznia 2023 r. 

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 
Chełmża lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy 
ePUAP, w szczególności poczty elektronicznej na adres:  info@gminachelmza.pl. 

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko można zapoznać się również na stronie BIP   www.bip.gminachelmza.pl w zakładce 
/planowanie przestrzenne/projekty planów zagospodarowania przestrzennego /2018. 

Stosownie do art. 17a  pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2022 r. poz 503 z póżn.zm.) informuję o umieszczeniu na stronie  www.bip.gminachelmza.pl w zakładce „Klauzula 
informacyjna RODO” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych. 

Z upoważnienia Wójta Gminy Chełmża 
Zastępca Wójta Kazimierz Bober  

 
 

http://bip.gmina-naklo.pl/

