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OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Gródek 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Gródek (obręb Załuki) 

Na podstawie art. 17 pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w wykonaniu uchwały Nr 
XXXVIII/302/18 Rady Gminy Gródek z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gródek 
(obręb Załuki), w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) dotyczącym prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części gminy Gródek (obręb Załuki), wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 4 grudnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Gródek, po-
kój nr 7, w godzinach 800 -1500. Projekt planu wyłożony będzie również na stronie interneto-
wej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek.  
Plan obejmuje obszar o powierzchni około 7,50 ha położony na gruntach miejscowości Zału-
ki i obejmuje teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz teren zabudowy zagrodo-
wej. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 12 grudnia 2018 r. (środa) o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum 
Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. 
planu może wnieść uwagi. Uwagi należy wnieść na piśmie na adres: 

Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.  

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyza-
cji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.570 ze zm.): 

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 

na adres: sekretariat@grodek.pl. 

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnoszącego uwagę, przedmiot 
uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wójt Gminy Gródek 

Wiesław Kulesza 


