Kętrzyn, dnia 16 czerwca 2011r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Kętrzyn w kwartale terenu połoŜonego pomiędzy ulicami Bałtycką (od skrzyŜowania z
ul. Szpitalną), Szpitalną, Marii Skłodowskiej – Curie, Władysława Jagiełły (do skrzyŜowania z
ul. Rynkową), Rynkową i granicą administracyjną Miasta Kętrzyn” uchwalonego przez Radę
Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 nr 80 poz. 717 ze
zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamiam o
podjęciu przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwały Nr X/62/11 z dnia 2 czerwca 2011r. o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Kętrzyn w kwartale terenu połoŜonego pomiędzy ulicami Bałtycką (od skrzyŜowania z
ul. Szpitalną), Szpitalną, Marii Skłodowskiej – Curie, Władysława Jagiełły (do skrzyŜowania z
ul. Rynkową), Rynkową i granicą administracyjną Miasta Kętrzyn” uchwalonego przez Radę
Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004r. opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko – mazurskiego z 2004r. nr 168, poz. 2082 w
obszarze połoŜonym w północnej części miasta, ograniczonej pasem ulic: Stanisława
Poniatowskiego,
Bolesława
Chrobrego,
Władysława
Łokietka,
Dolej
oraz
granicą
administracyjną miasta Kętrzyn z wyłączeniem obszaru objętego uchwałą Rady Miejskiej w
Kętrzynie Nr XVI/112/99 z dnia 24.11.1999r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyŜej wymienionej zmiany miejscowego planu
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub
za
pomocą
środków
komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wnioski naleŜy składać w Urzędzie Miejskim w Kętrzynie, Wydział Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ( ul. Wojska Polskiego 11, pok. 204, 11-400
Kętrzyn) oraz w punkcie obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Kętrzynie w terminie do 29
lipca 2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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