OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Rybaki
z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 1995r. uchwalonego
Uchwałą Nr I/27/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2007r (Dz. Urz. Woj.
Pom. Nr 46 poz. 672), (obszaru objętego załącznikiem nr 2 do Uchwały) w zakresie
części działki nr 455/3 połoŜonej w obr. geodez. Rybaki w gminie Kościerzyna
związany z eksploatacją surowców

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03.10.2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam o wyłoŜeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
obręb geodezyjny Rybaki z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 1
stycznia 1995r. uchwalonego Uchwałą Nr I/27/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16
stycznia 2007r (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 poz. 672), (obszaru objętego załącznikiem nr 2
do Uchwały) w zakresie części działki nr 455/3 połoŜonej w obr. geodez. Rybaki w
gminie

Kościerzyna

związany

z eksploatacją

surowców

wraz

z

prognozą

oddziaływania na środowisko
w dniach od 07.06.2010r. do 29.06.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna, ul.
Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna pokój nr 5 w godz. od 10ºº do 13ºº.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 21.06.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9,
83-400 Kościerzyna sala narad o godz. 12ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, moŜe wnieść uwagi.
Uwagi naleŜy składać na piśmie do Wójta Gminy Kościerzyna z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2010r.

