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OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Szczecinek 

 

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 22 grudnia 

2014 roku przez Radę Miasta Szczecinek następujących uchwał: 

1. Nr III/15/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-1” w Szczecinku. Zmiana planu obejmuje 

zmianę § 5 pkt 3 tekstu uchwały w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

nie powodując zmiany rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Nr III/16/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku. Plan dotyczy obszaru 

położonego w Szczecinku, ograniczonego ulicami: Ordona, Parkową, Kisielewskiego, Jana 

Pawła II, Podwale, Junacką i granicą działki ewidencyjnej nr 318 obręb 0013.  

3. Nr III/17/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku. Plan dotyczy obszaru 

położonego w Szczecinku, ograniczonego ulicami: gen W. Sikorskiego, Wiśniową, terenem 

kolei, ulicami: Leśną, Strefową, Waryńskiego i Pilską. 

4. Nr III/18/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Polna-1” w Szczecinku. Plan dotyczy obszaru 

położonego w Szczecinku, ograniczonego ulicami: Koszalińską, Polną i Kołobrzeską oraz 

granicą działki ewidencyjnej nr 4/9 obręb 0007. 

Granice planów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, zostały uwidocznione na załącznikach graficznych. 

  

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych planów. Wnioski na piśmie należy 

składać w Urzędzie Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie 

do dnia 19 lutego 2015 r. 

 

 Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Szczecinek 
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