OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 25 stycznia 2016r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„TRAKT RZECZKOWSKA” w Ciechanowie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 199 z późn.
zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r,
poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 101/X/2015 z dnia 27
sierpnia 2015r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” obejmującego teren położony w rejonie
ul. Armii Krajowej, ul. Św. Anny i ul. Rzeczkowskiej wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko,
w dniach od 03 lutego 2016r. do 26 lutego 2016r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 303 - II piętro) od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 16oo.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również
na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.umciechanow.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 23 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów,
ul. Wodna 1 (parter - pokój 104) o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie (przy czym jako uwagi wniesione na piśmie uznaje się
również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, o których mowa w art.18 pkt 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199
z późn. zm.) do Prezydenta Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11 marca 2016r.
Wniesione uwagi rozpatruje Prezydent Miasta Ciechanów.
Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Krzysztof Kosiński

