
OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w 

związku z art. 54 ust. 2 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.2013.1235 j.t. z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 

wglądu następujących projektów: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, dot. działek 

nr 21/2, 22/12 i 22/14 w gminie Linia,  

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Linia, dot. działki nr 

26/6 w gminie Linia, 

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 2/40 i 2/41 w 

obrębie geodezyjnym Miłoszewo, gmina Linia, 

4) zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Niepoczołowice w gminie Linia w zakresie działek o nr 102 (część) i 103, zatwierdzonego 

uchwałą nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, poz. 885 z 2007 r.), 

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tłuczewo, dot. działki 

nr 126/5 w gminie Linia, 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od  31.01.2014 do 24.02.2014  w siedzibie 

Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, w godzinach pracy urzędu. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 

się w dniu 21.02.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, od godz. 14.00 do 15.00.| 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 

ust. 1 pkt 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.2013.1235 j.t. z późniejszymi zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 

planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (w sposób zgodny z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym), do Wójta Gminy Linia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

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

terminie do dnia 11.03.2014r . 

 

 

 


