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PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

O UDZIALE SPOŁECZENSTWA

I PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

"GÓRNA - OŚNICKA" W PŁOCKU

!~

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późno zm.) oraz art. 39 ust.
1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późno zm.)

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 304/XIX/2012 z dnia 31
stycznia 2012 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Górna - Ośnicka" w Płocku.

Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

od zachodu: wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 876/2,
linia rozgraniczająca ulicy Grabówka ustalona w Miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic:
Miłej, Norbertańskiej i Grabówki w Płocku przyjętym Uchwałą nr 1098/LXVII/98
Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 roku i zachodnie granice działek o
numerach ewidencyjnych gruntów 884/1 i 1003/9,
od północy: północna linia rozgraniczająca ulicy Górnej,
od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca trasy ks. Jerzego Popiełuszki oraz
północne granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1821/1, 1821/2,
1301/1, 1301/2, 1304/4 i 1305/4 i wschodnie granice działek o numerach
ewidencyjnych gruntów: 1110,839,804,801/1,800,719/2,716/2,713,711,706,
699, 691/2 i 691/1,
od południa: linia brzegowa rzeki Wisły.

Wnioski należy składać na piśmie bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Płocka (stanowisko Nr 5), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury, plac
Stary Rynek l, 09-400 Płock w terminie do 16 marca 2012 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

-YV ~'l' ;, :.; ,\ JO,.t;rr- "\ ~TA p~ (> ,;,..-
~ :~ ,l~ •.~,. , "1J'."" __""\

'y\' J uLl~ł 0rgamzacjl iProcesów Pracy

b (111.'jn ... ·Z b'JCC,Zl1 ' -rcaruzacj I l aso ow Ludzkich
Referat Gospodarczy

09-400 Płock, Stary Rynek 1 (JIj;O~io~ri;(
Wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka w dniu .. .'........ '

z up. Prezydenta Millsta Płocka


