Łabiszyn dni 13.02.20I4r.

OBWIESZCZENIE
(internet)

wyłożeniudo publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu częścidziałki nr 909 oraz działki
nr 913/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabisryn
o

Na podstawie art. I7 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrtym (Dz. U. z 20I2r. poz. 647

z poźn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 częrwca 2010r. o zmiantę
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr l30, poz. 87I) oraz art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5, art. 40 i 4I, art. 46
pkt 1 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr I99, poz. 1227 z poźn. zm.)
oraz uchwĄ Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XX]I58/08 z dnia 5 listopada
2008r. zawiadamiam o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenrtego terenu częścidziałI<t nr 909 oraz dzińki
nr 9I3l1 w miejscowościNowe Dąbie, gmina Łabiszyn wraz z prognozą
oddziaĘwania na środowisko w dniach od 24.02.2014r. do 27.03.2014r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia I, 89-210
Łabiszynw godzinach od 8oo do 14oo.

Dyskusja publicma nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.03 .20I4r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
wŁabiszynie o godzinie

1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z20l2r. poz. 647 zpóźn. r^.),każdy
kto kwestionuje ustalenia prryjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.

Uwagi naLeĘ składać na piśmiedo Burmistrza Łabiszyna zpodaniem
imienia i nazwiska lub nazw jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczęnia
nieruchomości, której uwaga doĘczy, w nieprzęWaczalnym terminie do dnia
l4-04.20I4r.

