OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PYRZYC
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania
dla działek nr: 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, obręb geodezyjny 13 miasta Pyrzyce

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199] oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt.
1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko [t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami]
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr:
3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, obręb geodezyjny 13 miasta Pyrzyce,
opracowywanego w oparciu o uchwałę nr XLVII/447/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z
dnia 24 października 2013 r.,
- prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej w toku prowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków
rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany w planie miejscowym,
w dniach od 9 marca 2015r. do dnia 8 kwietnia 2015r w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce w dniu 27 marca 2015
r. o godz. 12.00 w pok. nr 134.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 42 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko [t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami], organem
właściwym do rozpatrzenia uwag do opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko
jest Burmistrz Pyrzyc.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pyrzyc, ustnie do protokołu z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy w terminie do dnia 22 kwietnia 2015 r. Dopuszcza się również składanie uwag za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
[Dz. U. Nr 130 poz.1450].
W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składana uwaga, należy
podać tytuł prawny.
Marzena Podzińska

Burmistrz Pyrzyc

