Kętrzyn, dnia 5.08.2011 r.

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN OGŁASZA
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kętrzyn w kwartale terenu połoŜonego pomiędzy ulicami Mazowiecką, Bałtycką, Szpitalną, A.Asnyka, Pocztową,
Dworcową, Zatorze, I.Kraszewskiego i granicą administracyjną miasta Kętrzyn
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr
LIII/334/05
z dnia 15.09.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu j.w
zawiadamiam o wyłoŜeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu połoŜonego
pomiędzy ulicami Mazowiecką, Bałtycką, Szpitalną, A.Asnyka, Pocztową, Dworcową, Zatorze, I.Kraszewskiego
i granicą administracyjną miasta Kętrzyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłoŜony w dniach od 24 sierpnia 2011
do 23 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pok. 204 w
godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu
5 września 2011 r. o godzinie 1600 w sali nr 108 w budynku Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska
Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kaŜdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w wyłoŜonym projekcie zmiany planu miejscowego, moŜe wnieść do niego uwagi.
Uwagi do projektu planu naleŜy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kętrzyn na adres Urzędu Miasta
w Kętrzynie jw. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2011 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art.40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy
oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Kętrzyn w formie pisemnej na adres
Urzędu Miasta w Kętrzynie jw., w formie ustnej do protokołu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres email: nieruchomosci@ketrzyn.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2011 r.
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