Grodków, dnia 13 lipca 2016r.
IGP.I.6721.3.2016

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Tarnów Grodkowski oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania
na środowisko do wymienionego planu miejscowego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodkowie uchwały
Nr XVIII/161/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie
w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków w terminie do dnia 29 sierpnia 2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 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. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
dla przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Grodkowie,
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, pok. nr 38.
W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji […] zawiadamiam, że każdy może złożyć
uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz
Grodkowa.
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Grodkowie,
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
um@grodkow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2016r.
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