Kowary, dnia 22 marca 2010r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KOWAR
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla jednostki
urbanistycznej Wojków 1 w Kowarach
na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Kowarach 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.) w sprawie przystąpienia do opracowania:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki
urbanistycznej Wojków 1 w Kowarach

Plan obejmuje:
1) teren położony w jednostce urbanistycznej Wojków (obręb II miasta Kowary);
a) od południa ograniczony ul. Wojska Polskiego (wg planowanego poszerzenia)
oraz drogą wojewódzką Nr 367,
b) od zachodu drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 29, ul.
Sanatoryjną i granicą miasta,
c) od północy granicą miasta oraz drogą oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr
39,
d) od północnego wschodu ul. Wojska Polskiego.
e) w części wschodniej i południowo – wschodniej plan obejmuje tereny otwarte
położone na zachód od ul. Wojska Polskiego oraz posesje nr 1 i 3 przy ul.
Wojska Polskiego a także tereny przyległe do ul. Jagiellońskiej i potoku Kalnica
po południowej stronie ul. Wojska Polskiego, dochodzące do granic działek nr
294, 306, 202/444, 327, 319/1 i 320,
2) teren położony po północno – wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 367 w
granicach działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 330/1 – 330/3 i 332, oraz
przyległe części działek nr 329, 331, 333 i 453.
3) teren położony pomiędzy drogą wojewódzką nr 367 i ul. Bukową dochodzący do
działek nr 386 i 467 .
Mapa z oznaczonym przebiegiem granic terenów objętych planem jest do wglądu w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Gospodarki Rolnej i Gospodarki
Przestrzennej w Kowarach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1 Maja
1a, 58-530 Kowary, w terminie do dnia 20 kwietnia 2010r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

