
IJJT GMIKT eSTf^WEK
Ostrowek, dnia 14 marca 2014 r.

(piecz^c Wojta)

OBWIESZCZENIE

o przystjjpicniu do spurzqdzenia micjscowego planu zagospodarowania przestr/ennego
dla obszarow polozonych w gminic Ostrowek.

Na podstawie art. 17 pkl 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przcslrzennym (I)/. U. z 2012 r., poz. 647 z pozn. /m.) zawiadamiam o
podjeciu przez Rad? Gminy Ostrowek uchwaly nr XXX/203/2013 z dnia 29 pazdziernika
2013 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowcgo planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarow potozonych w gminie Ostrowek.

Obszar objety ww. planem obcjmuje tereny polozone w gminie Ostrowek w obr^baeh
geodezyjnych: Niemierzyn, Skrzynno, Nietuszyna, Dymek i zostal przedstawiony na pieciu
zalqcznikach graficznych do uchwaly o przystajtieniu do sporzqdzcnia planu, ktorc sq
dosl^pne do wglqdu w Urzcdzie Gminy w Oslrowku, Ostrowek 115.

Zainteresowani mogq sktadac wnioski do wyzej wymienionego planu miejscowcgo. Wnioski
nalezy skladac na pismie w siedzibie Urz^du Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311
Ostrowek w terminie do dnia 7 kwielnia 2014 r. Wniosek powinien zawierac nazwisko, imie,
nazw^ i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomosci, klorcj
dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu
inibrmacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenaeh oddzialywania na srodowisko (Dz. U, z 2013 r., poz. 1235 z pozn. zm.) podaj^ do
publicznej wiadomosci inlbrmacj^ o przystaj>ieniu do opracowania ww. projektu dokumentu
wymagaja^cego udzialu spoleczeristwa.
Z dokumenlaeja, sprawy mozna zapoznac si? w siedzibie Urzedu Gminy w Ostrowku,
Ostrowek 115, w godzinach pracy urzejju.

Do opracowywanego projektu dokumentu mogq bye skladane wnioski. Wnioski nalezy
skladac do Wojta Gminy Ostrowek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy wnioski mogq bye wnoszone na zasadaeh okrcslonych w
ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z pozn. zm.). Wniosek powinien zawierae nazwisko, imi$, nazwe i adres
wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku, Organem wlasciwym do rozpatrzenia wnioskow jest
Wqjt Gminy Ostrowek.

::



OGLOSZKNIE

o przystijpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzcnncgo
dla obszarow polozonych w gminie Ostrowek.

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 pozn. zm.) zawiadamiam o
podjeciu przez Rade Gminy Ostrowek uchwaly nr XXX/203/2013 z dnia 29 pazdziernika
2013 r. w sprawie przystajnenia do sporza^dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarow polozonych w gminie Ostrowek.

Obszar obj^ty ww. planem obcjmuje tereny polozone w gminie Ostrowek w obr?bach
geodezyjnych: Niemierzyn, Skrzynno, Nietuszyna, Dymek i zostal przedstawiony na pi?ciu
zala^cznikach gratlcznych do uchwaly o przystajjieniu do sporzqdzenia planu, ktore sq.
dostejme do wgla^du w Urzejizie Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115.

Zainteresowani moga^ skladac wnioski do wyzej wymienionego planu miejscowego. Wnioski
nalezy skladac na pismie w siedzibie Urzejdu Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311
Ostrowek w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. Wniosek powinien zawierac nazwisko, imig,
nazw? i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczcnic nieruchomosci, ktorej
dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pozn. zm.) podaje^ do
publicznej wiadomosci informacJQ o przystapieniu do opracowania ww. projektu dokumentu
wymagajaeego udzialu spoleczenstwa.
Z dokumentacjq. sprawy mozna zapoznac si? w siedzibie Urz^du Gminy w Ostrowku,
Ostrowek 115, w godzinach pracy urz^du.

Do opracowywanego projektu dokumentu mogq_ bye skladane wnioski. Wnioski nalezy
skladac do Wojta Gminy Ostrowek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy wnioski moga^ bye wnoszone na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z pozn. zm.). Wniosek powinien zawierac nazwisko, imi^, nazwt? i adres
wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem wlasciwym do rozpatrzenia wnioskow jest
Wojt Gminy Ostrowek.

Ryszard Turek

Wojt Gminy Ostrowek

Ogioszenie musi si% ukazac w prasie i Bipie najpozniej 14 marca 2014 r.


