
 

OGŁOSZENIE 
 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Żuromin 
 

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Żurominie: 

• Nr 27/VI/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa, 

• Nr  156/XXIV/16  z dnia 10 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: 

Wiadrowo i Dąbrowa,  

• Nr 28/VI/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice, 

• Nr 29/VI/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy, 

• Nr 45/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Będzymin, Dębsk, 

Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Stare 

Nadratowo, Raczyny, Rozwozin, Sadowo, Tadajówka, Wólka Kliczewska, 

• Nr 157/XXIV/16 z dnia 10 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: 

Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nowe 

Nadratowo, Stare Nadratowo, Raczyny, Rozwozin, Sadowo, Tadajówka, Wólka Kliczewska,  

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: 

Wiadrowo i Dąbrowa wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko,  

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice 

wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko 

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy wraz 

z  prognozą oddziaływania na środowisko 

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Dębsk, 

Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, 

Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Kruszewo, 

Raczyny, Tadajówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  

 

w dniach od 20.10.2016 r. do 23.11.2016 r. w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie, 

 pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin pok. nr 16  I piętro w godzinach pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 10 listopada 2016 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta    

w Żurominie sala nr 36 na II piętrze. 

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  

w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z podaniem imienia 

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2016 r. 
 

 

 

 

 


