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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

rejon ulic Zamkowej i Piastowskiej w Ostrzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen

nym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz art. 39 w związku z art. 54 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 2012r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wy
łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic
Zamkowej i Piastowskiej w Ostrzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5
sierpnia 2015r. do 26 sierpnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31,
63500 Ostrzeszów w godz. od 8.00 do 15.00 pok. nr 88 (III p.).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta
i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów sala nr 17.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.
199), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne mogą wno
sić uwagi do projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r.,
poz. 199) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z podaniem imienia i nazwi
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprze
kraczalnym terminie do dnia 10 września 2015r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w sposób
określony w art. 18 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z 2015r., poz. 199).

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od
działywania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) informuję o:

przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wy
żej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gpoarchi
tekt@ostrzeszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015r.

W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza–Plan–ul. Zamkowa i Piastowska”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów. W przed
miotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr inż. Mariusz Witek

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego re

jon ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2012r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Dworcowej w Ostrze
szowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 sierpnia 2015r. do 26 sierpnia 2015r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów w godz. od 8.00 do 15.00

pok. nr 88 (III p.).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul.
Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów sala nr 17.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne, mogą wnosić uwagi do
projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199)
uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z podaniem imienia i nazwiska lub na
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym termi
nie do dnia 10 września 2015r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w sposób określony
w art. 18 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199).

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 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 2013r. poz. 1235 ze zmianami) informuję o:

przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu zago

spodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym

prognozy oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym ter
minie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gpoarchitekt@ostrzeszow.pl w nieprzekraczalnym ter
minie do dnia 10 września 2015r.

W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza–Plan–ul.Dworcowa”. Organem właści
wym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr inż. Mariusz Witek

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego rejon ulicy Bukowej w Ostrzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze

strzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2012r. poz. 1235 ze zmianami) zawiada
miam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejon ulicy Bukowej w Ostrzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 5 sierpnia 2015r. do 26 sierpnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul.
Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów w godz. od 8.00 do 15.00 pok. nr 88 (III p.).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzen
nego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów sala nr 17.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.
199), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne mogą wno
sić uwagi do projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r.,
poz. 199) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z podaniem imienia i nazwi
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprze
kraczalnym terminie do dnia 10 września 2015r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w sposób określony
w art. 18 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199).

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od
działywania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) informuję o:

przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej
określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej,
ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gpoarchi
tekt@ostrzeszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015r.

W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza–Plan–ul.Bukowa”. Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów. W przedmioto
wej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr inż. Mariusz Witek

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31, 63500 Ostrzeszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W WYDZIALE GOSPODARKI

PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stano
wisku urzędniczym i brak przeciwskazań do pracy
przy komputerze,
d) wykształcenie wyższe, w szczególności o profilu
związanym z gospodarką przestrzenną lub ochroną
środowiska,
e) co najmniej pół roku zatrudnienia w zakresie go
spodarki przestrzennej lub ochrony środowiska (do
ww. okresu nie wlicza się odbywanych praktyk),
f) umiejętność obsługi komputera,
g) niekaralnosć za umyślne przestępstwo ścigane z oskar
żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbo
we,
h) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomosć zagadnień z zakresu ustaw, dotyczących
w szczególności gospodarki przestrzennej i ochrony
środowiska,
b) znajomość prawa administracyjnego i samorządowego,
c) sumienność, samodzielność i umiejętność pracy w ze
spole.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowanie, koordynacja i przeprowadzenie
konkursu ekologicznego o zdobycie Pucharu Lider
Lokalnej Ekologii,
b) prowadzenie spraw związanych z Krajowym Pro
gramem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
c) prowadzenie spraw dotyczących programu usuwa
nia azbestu,
d) przygotowanie corocznych sprawozdań na potrzeby
Głównego Urzędu Statystycznego, związanych z za
kresem powierzonych czynności,
e) przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji
oraz przygotowanie decyzji o środowiskowych uwa
runkowaniach,
f) przygotowanie projektów wymaganych aktów
prawnych podejmowanych przez Radę Miejską oraz
Burmistrza związanych z powierzonym zakresem
czynności,
g) udostępnianie informacji o środowisku znajdują
cych się w posiadaniu Burmistrza.

4. Warunki pracy:
a) wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem Nr 3/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 stycz
nia 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania pra
cowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie,
b) praca przy komputerze.
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów, potwierdzających wyma
gane wykształcenie, niepełnosprawność (w przypad
ku, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia,
o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn.
21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.
U. z 2014r.,poz 1202 z późn.zm.), staż lub zatrudnie
nie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
d) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań
zdrowotnych:
 do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,
 do pracy przy komputerze,
e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawo
mocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze
stępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw
publicznych.
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na prztwarzanie moich danych osobo
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.
Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.)".

W miejscu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno
sprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszo
wie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepeł
nosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta
(parter Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul.
Zamkowa 31) lub pocztą na adres Urzędu z dopi
skiem: "Dotyczy naboru na stanowisko w Wydziale
GPO" w terminie do dnia 7 sierpnia 2015r. Aplika
cje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym ter
minie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
/www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/ oraz na tablicy In
formacji Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (I piętro).

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr inż. Mariusz Witek




