Łobżenica, dnia 18 września 2017 r.
BURMISTRZ
ŁOBŻENICY

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Łobżenica – rejon ul. Targowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.
poz. 1405) oraz uchwały Nr XXVI/179/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2013r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica – rejon ul. Targowej. Granicami obszaru
objętego projektem planu są: pas drogowy ulicy łączącej ul. Targową z projektowaną drogą (dz. nr
ewid. 175/15), pas drogowy projektowanej drogi lokalnej od strony zachodniej (część dz. nr ewid.
71), pas drogi do wsi Kruszki (dz. nr ewid. 780, 74 i część dz. nr ewid. 71), od wschodu i południa
istniejąca zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, zlokalizowana w rejonie ul. Targowej oraz od
północnego - wschodu teren wąskotorowej linii kolejowej z Białośliwia do Łobżenicy.
Projekt planu zostanie wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 28 września 2017 r. do 26 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
Łobżenica, ul. Sikorskiego 7 (pok. nr 8) w godz. 9:30 – 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 10 października 2017 r. o godz. 15:30, w pok. nr 8 Urzędu Miejskim Gminy Łobżenica
– ul. Sikorskiego 7.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Łobżenicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2017 r.
Nieuwzględnione przez Burmistrza Łobżenicy uwagi rozpatruje Rada Miejska w Łobżenicy.
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