OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 lipca 2017 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Książa Wlkp.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr XXII/131/2016 z dnia 27
czerwca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania
się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Książa Wlkp. wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 21 lipca 2017 r. do 14 sierpnia 2017 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach
urzędowania. Projekt zostanie również udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., zakładka zagospodarowanie przestrzenne - komunikaty,
obwieszczenia. Przedmiotem projektu planu miejscowego są tereny położone w północno-zachodniej
części Książa Wlkp., dla których ustalone zostaną zasady zagospodarowania, zabudowy i obsługi
komunikacyjnej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 24 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a,
63-130 Książ Wlkp., o godz. 1300.
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 Książa Wlkp. z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., lub w postaci
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy
ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: urzad@ksiaz-wlkp.pl, bądź też
opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej.
Jednocześnie, zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Miejskiego w
Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. lub adres e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl,
w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r.
Zastępca Burmistrza Książa Wlkp.
/-/ Mirela Grześkowiak

