Burmistrz Szprotawy
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OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 30, 39 i 40 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 (tj. Oz.U.2016.poz. 353)

Burmistrz Szprotawy
informuje
o konsultacjach społecznych dot. projektu dokumentu - .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Szprotawy na lata 2016 - 2020" i możliwości zapoznania się z jego treścią w terminie 21
dni tj.: w dniach od 16.08.2016 r. do 6.09.2016 r.
Projekt Planu, który zawiera Bazę inwentaryzacji emisji, będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Szprotawie w Wydziale Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 16, w godz. od 800 do
1400 w dniach urzędowania oraz na stronie internetowej www.szprotawa.pl w zakładce: dla
mieszkańców, w zakładce: rozwój gminy, w zakładce ochrona środowiska oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
1. Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać w w/w terminie:
o
o
o
o

w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego_~ Szprotawie, ul. Rynek 45,67 - 300
Szprotawa;
ustnie do protokołu w w/w terminie w pok. nr 16 tut. Urzędu;
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
ratusz@szprotawa.pl
lub
a.katan@szprotawa-um.pl
telefonicznie na nr 68 376 07 94 - Wydział Gospodarki Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

2. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szprotawy.
3. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.
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