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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
miasta Wysokie Mazowieckie w obrębie działek znajdujących
na terenie
oznaczonym
symbolem F4 US obecnie przeznaczenie
terenu: teren miejskiego
ośrodka
sportu i rekreacji na obszar zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
MN.

Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późno zm.) oraz uchwały Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie Nr XVIII/93/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
dotyczącym przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie, w obrębie działek znajdujących
na terenie
oznaczonym symbolem F4 US obecnie przeznaczenie terenu: teren miejskiego ośrodka sportu
i rekreacji na obszar zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
MN wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 19 lutego 2013r do 12 marca 2013r w siedzibie Urzędu
Miasta Wysokie Mazowieckie przy ul. Ludowej 15 w pok. 24, II fciętro pudynku
w godzinach
pracy Urzędu, to jest: poniedziałek 800 - 1600, wtorek - piątek 7 o - 15.>0.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05 marca
2013r w siedzibie Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. l ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowiecki z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia ueruc omości, przedmiot
uwagi w terminie do dnia 27 marca 2013r.

