Do BIP
Kowalewo Pom., dnia 25.10.2013 r.
TIiGG.6722.2.2013

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. , 647 z późn. zm. )
zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim uchwały

Nr XX/220/13 z dnia 09 października 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

części obrębu

ewidencyjnego Frydrychowo , gmina Kowalewo Pomorskie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pom. , ul. Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pom.,

w terminie 21 dni od dnia

ogłoszenia .
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
BURMISTRZ MIASTA
z up. Bożena Rymanowska
Kierownik Referatu
Techniczno – Inwestycyjnego
i Gospodarki Gruntami

Ww. obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl
w dniu 25.10. 2013 r.
K.Kubicka

Do BIP
Kowalewo Pom. 25.10.2013 r.
TIiGG.6722.2.2013

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm. )
informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo , gmina Kowalewo
Pomorskie,

zgodnie z podjętą

przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim

uchwałą Nr XX/220/13 z dnia 09 października 2013 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie
Miejskim w Kowalewie Pomorskim ( w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Gospodarki
Gruntami , budynek przy ul. Św. Mikołaja 5 – piętro, pokój nr 4) oraz mogą składać uwagi
i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone
zostaną przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego .
Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu
określonego

w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.
BURMISTRZ MIASTA
z up. Bożena Rymanowska
Kierownik Referatu
Techniczno – Inwestycyjnego
i Gospodarki Gruntami

Ww. obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl
w dniu 25.10.2013 r.
K.Kubicka

