
Grodków, dnia 19.03.2013r.  

                 

IGP.I.6721.5.2013.AK 
 

 

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

 

o wyło Ŝeniu do publicznego wgl ądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz ęści wsi Osiek Grodkowski wraz z prognoz ą oddziaływania                                 

na środowisko 

 

Na  podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 647, z późn. zm.), art. 39 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.) 
oraz uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części      
wsi Osiek Grodkowski zawiadamiam o wyło Ŝeniu do publicznego wgl ądu projektu miejs-
cowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ęści wsi Osiek Grodkowski wraz                  
z prognoz ą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urz ędu Miejskiego w Grodkowie,                                     
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, pok. Nr 38, w dn iach od 3 kwietnia 2013r. do 7 maja 
2013r., w godz. od 8 00 do 15 00.  

Dyskusja publiczna nad przyj ętymi w w/w projekcie planu miejscowego rozwi ązaniami 
odbędzie si ę w dniu 6 maja 2013r. w Urz ędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29,         
49-200 Grodków, pok. Nr 38, o godz. 10 00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu […] , kaŜdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte            
w projekcie planu miejscowego moŜe wnieść uwagi. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 w/w ustawy o udostępnianiu […] , w okresie wyłoŜenia do 
publicznego wglądu, projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem 
moŜliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminie podanym 
powyŜej. 
 

Uwagi i wnioski do w/w dokumentów mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia                                     
24 maja 2013r . w formie: 
1) pisemnej do Burmistrza Grodkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki  
    organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga  
    dotyczy, 
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym  
    podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie  
    elektronicznym, na adres: um@grodkow.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Grodkowa. 

 

 
Burmistrz Grodkowa 

 

Marek Antoniewicz 


