Kowary dnia 06 października 2011r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KOWAR
o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla jednostki urbanistycznej Wojków 1 w Kowarach
Na podstawie art. 17 pkt 10 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 39 ust.1 pkt 2, 3, i 4
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr
199, poz. 1227 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr L/261/09 Rady Miejskiej w Kowarach z
dnia 21 grudnia 2009r. z późniejszą zmianą (Uchwała Nr LIII/272/10 z dnia 11 marca 2010r.)

zawiadamiam
o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki
urbanistycznej Wojków 1 w Kowarach, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
w dniach od 17 października 2011r. do dnia 16 listopada 2011r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kowarach ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, w godzinach od 8 00 do 1500.
Przedmiotem ponownego wyłożenia jest korekta projektu wprowadzona w wyniku
uwzględnienia przez Radę Miejską w Kowarach uwagi, dotycząca linii rozgraniczających
ulicy Sanatoryjnej umożliwiająca zachowanie budynku nr 4 a także zmiana klas
technicznych ulic: Sanatoryjnej z lokalnej („L”) na dojazdową („D”) i ciąg pieszo – jezdny
(„p-j”) oraz Gielniaka z lokalnej („L”) na dojazdową („D”), .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
stanowiącymi przedmiot ponownego wyłożenia odbędzie się w dniu 24 października
2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1 Maja 1a, 58-530
Kowary, o godzinie 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, w zakresie wprowadzonej zmiany, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kowar, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2011r.

