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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 „Świątki II” w Szczecinku 
 

        

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) i uchwały  
Nr XLVII/432/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Świątki II” w Szczecinku 

 
zawiadamiam 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Świątki II” w Szczecinku, wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko w dniach od 18 września 2014 r. do 8 października 2014 r.  
w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek w pokoju nr 209 w budynku A przy Placu 
Wolności 13 w Szczecinku w godz. od 8:00 do 13:30. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 października  
2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek w pokoju nr 101 w budynku A przy 
Placu Wolności 13 w Szczecinku o godz. 11:30.  
 

Projekt planu obejmuje obszar położony w Szczecinku, ograniczony linią kolejową 
Runowo Pomorskie - Chojnice na odcinku od ulicy Szczecińskiej do granicy działki 
ewidencyjnej nr 5/28 obręb 0027, granicą tej działki w kierunku ulicy Stanisława 
Staszica, ulicą Stanisława Staszica, granicą administracyjną Szczecinka do Lasu 
Klasztornego oraz skrajem tego lasu do działki ewidencyjnej nr 334 obręb 0027, 
granicami działek ewidencyjnych nr : 334, 340/2, 361 obręb 0027 i pasem 
drogowym ulicy Stanisława Staszica do ulicy Szczecińskiej.  
 

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 do Burmistrza Miasta Szczecinek  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
22 października 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek 

dnia 09.09.2014 r.   

 

 


