o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych
i części obszaru gminy Sokółka
(teren przy ul. Broniewskiego i kwartał zabudowy przy ul. Reja i Górnej)

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późno zm.) oraz w
oparciu o art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 oraz art. 54 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późno zm.) i uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce Nr L/391/l0
z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części
obszaru gminy Sokółka, obejmującej tereny położone przy ulicy Broniewskiego oraz teren
kwartału zabudowy przy ul. Reja i Górnej, polegającej na rezygnacji z projektowanej drogi
1KDD w dotychczas obowiązującym planie na terenach zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz likwidacji istniejącego ciągu pieszego o szerokości 4 m na terenach
zabudowy jednorodzinnej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w
zmiany planu, w dniach: od l do 22 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój Nr 108, w godz. od 800 do 1500•
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego
planu odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce w
sali konferencyjnej - nr 101, o godz. 1400•
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
zmiany planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Sokółki z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2011 r.

