
 
 

OGŁOSZENIE 
 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
1) dla części obszaru wsi Trzepowo, obrębu geodezyjnego Trzepowo gmina Przywidz w 
obszarze ulicy Witosławy (obszar 28.ZR) i obszarze ulicy Mestwina (obszar 34.RM) 
2) dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne,  gmina Przywidz  
   Na podstawie art. 17, pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) w 
związku uchwałą Rady Gminy Przywidz Nr LVII/333/2010 z dnia 22 września 2010r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Piekło Dolne II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne  gmina Przywidz oraz 
uchwałą Rady Gminy Przywidz Nr LVII/332/2010 z dnia 22 września 2010r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
części obszaru wsi Trzepowo, obręb geodezyjny Trzepowo   gmina Przywidz w obszarze 
ulicy Witosławy (obszar 28.ZR) i obszarze ulicy Mestwina (obszar 34.RM) 
                                                                zawiadamiam  
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego:  
1) dla części obszaru wsi Trzepowo, obrębu geodezyjnego Trzepowo gmina Przywidz w 
obszarze ulicy Witosławy (obszar 28.ZR) i obszarze ulicy Mestwina (obszar 34.RM) 
2) dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne,  gmina Przywidz wraz z 
prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.09.2011r. do 19.10.2011 r. w 
siedzibie Urzędu Gminy Przywidz, 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7, w godzinach pracy 
urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 12.10.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz, 83-047 Przywidz, ul. 
Gdańska 7, o godz 1300  dla obszaru „Trzepowo II” i o godz. 14.00 dla obszaru „Piekło II” 
 Zgodnie z art. 18, ust. 1 w/w ustawy 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 14 dni od 
dnia zakończenia wyłożenia, tj. do 02.11.2011r. 
 
 

 

  


