
 
 
PREZYDENT  MIASTA  STARGARD Data: 19 lutego 2018 roku 

 

 

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Osiedla Lotnisko. 
 

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

przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz.1073, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały 
Nr XII/129/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 październik 2015 r.,  
a także art.39 ust.1 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz.1566, z późniejszymi zmianami)  
 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard 

dotyczącego terenu w rejonie Osiedla Lotnisko, obejmującego obszar położony  
w południowej części miasta, w obrębach geodezyjnych nr 20 i 23, ograniczony: linią 
rozgraniczającą ulic: Czesława Tańskiego oraz Żwirki i Wigury, granicą działki o numerze 194 
(obręb 23), terenami kolejowymi, granicami działek o numerach: 116/6 (obręb 23) oraz 15  
i 108 (obręb 20) - zgodnie z załącznikiem graficznym - wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 27 lutego do 27 marca 2018 roku, w pokoju nr 12 Urzędu 
Miejskiego w Stargardzie, przy ulicy Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, w dni robocze  
w godzinach od 8.00 do 16.00. 
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
15 marca 2018 roku (czwartek) w sali konferencyjnej (I piętro, pokój 111) Urzędu 
Miejskiego o godzinie 14.00. 
 
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. 
 
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Stargard z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku. 
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