
Grodków, dnia 03.07.2013r. 

IGP.I.6721.3.2013.AK.E 

 
OBWIESZCZENIE 

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu trasy linii 

elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław,                                                            
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 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.) 

zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław,              
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, na podstawie Uchwały                 
Nr XXVII/233/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław. 
 

 

Projekt planu miejscowego obejmuje grunty połoŜone w północnej części gminy, w pobliŜu 
autostrady A-4. Przedmiotem planu będzie określenie przeznaczenia dla poszczególnych 
terenów. 

Informuje się o moŜliwości zapoznania z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie 
Miejskim w Grodkowie, przy ul. Warszawskiej 29, 49-200 Grodków, w pok. 38. Zainteresowani 
mogą zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w 
projektu planu miejscowego w terminie do dnia 5 sierpnia 2013r.  

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 
Grodków, 

2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim 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 (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres email: 
um@grodkow.pl 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz 
przedmiot uwagi lub wniosku. PrzedłoŜone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez 
Burmistrza Grodkowa. 

 
Z up. Burmistrza  
Waldemar Wójcicki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA 


