
Szczecinek, 27 października 2022 r.

BURMISTRZ 
MIASTA SZCZECINEK 
woj. zachodniopomorskie

PP.6721.2.63.2018

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta Szczecinek 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” w Szczecinku

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LI 11/456/2018 Rady Miasta 
Szczecinek z dnia 29 stycznia 2018 roku

zawiadamiam

o wyłożeniu w dniach od 8 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Szczecinek w pokoju nr 209 w budynku A przy placu Wolności 13 w Szczecinku w godz. od 8:00 do 
13:30, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.szczecinek.pl oraz na 
stronie internetowej Urzędu www.szczecinek.pl, do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1 ” w Szczecinku wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.

Plan obejmuje obszar położony w Szczecinku, ograniczony ulicą Słupską (w ciągu drogi 
krajowej nr 20), granicą administracyjną miasta Szczecinek, granicą działek ewidencyjnych nr: 94 obręb 
0015 i 11/1 obręb 0014.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 23 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek w pokoju nr 209 w budynku A przy 
placu Wolności 13 w Szczecinku o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie 
planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Szczecinek pisemnie lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej Urzędu Miasta Szczecinek na platformie ePUAP o adresie /UMSzczecinek/skrytka 
albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@um.szczecinek.pl, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2022 r.

Zup. BURMISTRZA MIASTA
tyffił&ki

Scwcryi 
Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego

Zamieszczono:
na tablicy oraz stronie internetowej 
Urzędu Miasta Szczecinek 
dnia 27 października 2022 r. 
zdjęto z tablicy 
dnia................  2022 r.
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