
Grodków, dnia 23.02.2012r.  

                   

IGP.I.6721.1.2012.AK 
 

 

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA   GRODKOWA 
 

o wyło Ŝeniu do publicznego wgl ądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grod kowie 

 

Na  podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/332/09 Rady 
Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie 
zawiadamiam  o ponownym wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu, w zakresie 
wprowadzonych zmian wynikających z uwzględnienia uwag (działki Nr Nr: 211, 212 w Grodkowie) 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.03.2012r. do 04.04.2012r.                       
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, pok. Nr 38,                
w godz. od 800 do 1500. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się                 
w dniu 02.04.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie o godz. 1000.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy kaŜdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego moŜe wnieść uwagi. 

Uwagi moŜna składać na piśmie do Burmistrza Grodkowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,  przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2012r. 

Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje                   
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w  planu.  

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyłoŜenia do publicznego wglądu, projekt 
w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany jest strate-
gicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem moŜliwości zapoznania się                           
z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminie podanym powyŜej. 
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 
stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – moŜna wnosić na zasadach określonych                  
w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w sposób i w terminie określonym powyŜej lub elektronicznie na adres: 
um@grodkow.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Grodkowa. 

 

 
 
 
 
 
 



 
o wyło Ŝeniu do publicznego wgl ądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie 

 

Na  podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 
XXXII/332/09 Rady Miejskiej               w Grodkowie z dnia 23 września 2009r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 
rejonie ul. Klubowej w Grodkowie, zawiadamiam o wyło-Ŝeniu do publicznego wglądu projektu w/w 
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,                w dniach od 24.10.2011r. do 
25.11.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszaw-ska 29, 49-200 Grodków, 
pok. Nr 38, w godz. od 800 do 1500. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się                 
w dniu 21.11.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie o godz. 1000.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy kaŜdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejsco-wego moŜe wnieść uwagi. 

Uwagi moŜna składać na piśmie do Burmistrza Grodkowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy   jednostki organizacyjnej i adresu,  przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy,    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2011r. 

Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,                
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku                   
i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w  planu.  

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyłoŜenia do publicznego wglądu, projekt 
w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany jest 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem moŜliwości zapoznania się z 
niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminie podanym powyŜej. 
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 
stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – moŜna wnosić na zasadach określonych w art. 18                
ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w sposób i w terminie określonym powyŜej lub elektronicznie na adres um@grodkow.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Grodkowa. 

 

 

                                   

 


