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O B W I E S Z C Z E N I E  
 
 

o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu aktywności gospodarczej we wsi Młodoszowice 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm) oraz uchwały  
Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXVII/232/13 z dnia 27 lutego 2013r. zawiadamiam  
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu aktywności gospodarczej we wsi Młodoszowice wraz z prog-
nozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 listopada 2013r. do 10 grudnia 
2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 
Grodków, pok. nr 38, II piętro, w godz. 800 - 1500.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 2 grudnia 2013r., o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego               
w Grodkowie, sala nr 36, I piętro. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego moŜe wnieść uwagi. 
Uwagi naleŜy składać do Burmistrza Grodkowa w formie pisemnej na adres Urzędu 
Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy) na adres 
gp@grodkow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24 grudnia 2013r. 
Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz 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. 
 

Burmistrz Grodkowa 
Marek Antoniewicz 

 
 
 

 


