
Łódź, dnia września 201.6 r.

OBWIESZCZENI E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej
w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej,
do terenów kolejowych.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250)
i na podstawie art 21 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XXIy/392/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 października 2011 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi
położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej,
Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko i uzasadnieniem.
Wyłożenie nastąpi w dniach od 20 września 2016 r. do 19 października 2016 r.
w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55,
pokój 212 w godz. od 900 do 16°°.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie
się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wŁodzi przy
ul. Wileńskiej 53/55, w sali konferencyjnej w dniu 4 października 2016 r.
w godz. od 1600 do 17~°.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
na adres e-mail: mpu~mpu.lodz.pt.
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 r.
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