B U R M IS T R Z
Miasta i Gminy

Sztum
Sztum, dnia 14.05.2021 r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U. z, 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art 46 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 (t.j.~ Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr XXIII.171.2020
: dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi”
w gminie Sztum
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tej
zmiany planu.
Obszar objęty ww. planem położony jest południowo - wschodniej część obrębu Nowej Wsi. Obejmuje tereny
położone po północnej i południowej stronie drogi gminnej prowadzącej z miejscowości Nowa Wieś do miejscowości
Postolin o pow. ok. 85 ha.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum ul.
Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, Referat Planowania Przestrzennego, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu, po
wcześniejszym omówieniu się poprzez email: agnieszka.reksa@sztum.pl lub telefonicznie na numer tel. (55) 611 45
02 oraz mogą składać wnioski do ww. zmiany planu:
1) w formie pisemnej na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,
2) osobiście w lnforrnacji Urzędu na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum,
3) ustnie do protokołu, 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 na adres: sztum@sztum.gl w terminie do dnia 04.06.2021 r.
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.

Obwieszczenie zamieszcza się:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szmm od dnia
2; Na tablicy ogłoszeń wmie'jscowos'ci Nowa Wieś od dnia
3. Na stronie Biuletynu infomacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sztum

do dnia.
do dnia...........„

