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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecinek 

 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta 
Szczecinek niŜej wymienionych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek: 

1) Nr XLVII/431/2014 z 7 kwietnia 2014 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kilińskiego-1” w Szczecinku. Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami: 
Kilińskiego, Kościuszki, Lelewela oraz fragmentem północno-wschodniej granicy działki 
ewidencyjnej nr 55/1 obręb 0012. 

2) Nr XLVII/432/2014 z 7 kwietnia 2014 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Świątki II” w Szczecinku. Plan obejmuje obszar ograniczony linią kolejową 
Runowo Pomorskie–Chojnice na odcinku od ulicy Szczecińskiej do granicy działki 
ewidencyjnej nr 5/28 obręb 0027, granicą tej działki w kierunku ulicy Staszica, ulicą Staszica, 
granicą administracyjną Szczecinka do Lasu Klasztornego oraz skrajem tego lasu do działki 
ewidencyjnej nr 334 obręb 0027, granicami działek ewidencyjnych nr: 334, 340/2, 361 obręb 
0027 i pasem drogowym ulicy Staszica do ulicy Szczecińskiej. 

3) Nr XLVII/430/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/117/07 Rady 
Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Trzesiecko” w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2434). Zmiana planu obejmuje zmianę: § 7 ust. 2 
tekstu uchwały w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów; § 14 ust. 3 pkt 2 i 3 tekstu uchwały w zakresie zasad 
i warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - bez zmiany rysunku obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Granice planów, o których mowa w pkt 1 i 2, zostały uwidocznione na załącznikach graficznych. 
 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyŜej wymienionych planów. Wnioski na piśmie naleŜy 
składać w Urzędzie Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie do dnia 
20 maja 2014 r. 
 
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
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