
OBWIESZCZENIE 
z dnia 13 czerwca 2016 roku

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU 
DO SPORZĄDZENIA 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„LOTNISKO” W PŁOCKU

Na  podstawie  art.  17  pkt  1 ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778)  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 (tekst jednolity Dz. U z 2016 roku, poz.353)

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego

w związku  z  podjęciem  przez  Radę  Miasta  Płocka  Uchwały  Nr  332/XIX/2016  z  dnia
31  maja  2016  roku  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku. 

Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

– od zachodu – linia rozgraniczająca terenów kolejowych, zachodnia granica działek o
numerach ewidencyjnych gruntów 39/1 i 39/2, linia rozgraniczająca ulicy Bielskiej
(wzdłuż północnej granicy części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1/7);

– od północy – północna granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 7/5,
7/1, 8/2, 9/2, 10, 11/2;

– od wschodu – granica administracyjna miasta;
– od południa – linia rozgraniczająca ulicy Targowej (wzdłuż północnej granicy działek

o numerach ewidencyjnych gruntów: 61/1 i  61/2 oraz  części  61/3,  południowej
granicy  działek  o  numerach  ewidencyjnych  gruntów:  części  61/3,  61/4,  165,
109/25,  171/32,  159/4,  156/1,  156/2),  linia  rozgraniczająca  ulicy  Otolińskiej
(wzdłuż północnej granicy części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 125).

Wnioski  należy  składać  na  piśmie  w  Biurze  Obsługi  Klienta  Urzędu  Miasta  Płocka
(stanowisko Nr 4), wejście od ulicy Zduńskiej  3 lub drogą pocztową na adres: Urząd
Miasta  Płocka,  Wydział  Rozwoju  i  Polityki  Gospodarczej  Miasta,  plac  Stary  Rynek  1,
09-400 Płock w terminie do dnia 15 lipca 2016 roku.
Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


