
Przywidz, dnia 04.01.2016 r. 

         OGŁOSZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów 
geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

  

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 

XXXI/216/2013 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów 

geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu 

obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko     

w dniach od 11.01.2016 r. do 01.02.2016 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu (ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz), pok. nr 3.3, w godzinach 

pracy Urzędu. 

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie do 

wglądu również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przywidzu 

www.przywidz.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 

się w dniu 20.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidz, pok. nr 2.3 (sala konferencyjna), 

o godz. 15.00.  

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 Wójta Gminy Przywidz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 15.02.2016 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy w Przywidzu (ul. 

Gdańska 7, 83-047 Przywidz), w postaci elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@przywidz.pl lub 

w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej 

podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

. 

 

           

        Wójt Gminy Przywidz 
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