ZARZĄDZENIE NR 34/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Wólka Paplińska,
Kalinowiec
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami), zarządza się, co następuje:
§ 1.
Postanawia się o rozpatrzeniu uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Wólka
Paplińska, Kalinowiec.
§ 2.
Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag określa Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Łochowa.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa
Robert
Mirosław Gołaszewski

Id: 554977A1-D778-40DA-AD44-85EC50415A7B. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Łochowa z dnia 30 kwietnia 2018 roku.
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego gminy Łochów w zakresie wsi Wólka Paplińska, Kalinowiec
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