B U R MISTRZ

Miasta i ”Gminy
Sztum

'

Sztum. dnie-25092021: r.:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY'SŁZTUM
Na podstawie art. 17” pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj;
Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39. ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2009 r”. o
udOStępnianiu informacjie środowisku i jego ochronie-, udziale społeczeństw w ochronie średowiska oraz oponach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam:
o podjęciu p|zez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr XXXI.252.2021 : dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawne
przystąpienia do sporządzenia ”zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru w obrębie Sztumskie Pole oraz o przystąpieniu do tej zmiany planu i do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany.

Obszar objęty ww. zmianą planu obejmuje tereny zawarte pomiędzy ul. Sienkiewicza a linią kciejową, o planowanych
'
funkcjaCh zabudowy mieszkanioWej jednorodzinnej.
Zainteresowani mogą zapoznac się z niezbędną dokumentacją sprawy w siadżibie UrZ'ędu Miasta i Gminy Sztum ul.
Mickiewicza 39 82-400 Sztum Referat Inwestycji i Majątku, w dni robocze w godanach pracy U|zędu po
wczesniejszym omówieniu się poprzez email: a nieszka.reksa sztum 'I Iubtelefomczme na numer tel. (55) 949 5.3
90 oraz mogą składać wniosm do ww zmiany planu:
1) Wionnie pisemnej na adres: Burmistrz Miasta | Gminy Sztum ul.Mickiewicza 39 32499 Sztum
2) osobiście w Informacji Urzędu na parterze budynku Urzędu Miasta| Gminy Sztum
.
„'
3)” ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez komeczności op
bezp|ecznym podpisem elektronicznym o którym mewa w ustawie z dnia 18 wrzesma 2001 r. o podpisie
elektronicznym na adres: _s_ztum@_sztUm.pl w terminie do dnia 16.07.2021 r.
Wniosek powinien zawierać-::- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy-| przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomosci, ktorej wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wmoskow jeSt Bunnlstrz Miasta i Gminy Sztum

.Obwreszczeme zamieszcza się:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Masta | Gminy Sztum od dnia.. ----2. Na tablicy ogłoszeń w m|eysccwosw Sztumsine Pole od dma

3 Na stronie Biuletynu intonacji Publiczne; Urzędu Miasta i Gminy Sztum

. .- „......do dnia...........
do time

