
 
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec  Świętokrzyski 
Ostrowiec Świętokrzyski 19.03.2015 r. 

WŚ.I.602.5.2015   

 OBWIESZCZENIE 

 Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.2  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 (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zmianami),  
w związku z prowadzoną procedurą w sprawie sporządzania opracowania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej  
dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski : 

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 

podaje do publicznej wiadomości informacje o: 

 przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” zwany dalej „PGN” 
wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Planu”.  

 możliwości zapoznania się z  w/w projektem PGN wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji tego PGN; 

 możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia,  
tj. od dnia 20.03.2015 r. do dnia 10.04.2015 r.(włącznie) w trybie i na zasadach określonych  
w dziale III, rozdział 3 art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze  zmianami); 

Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz składania uwag i wniosków: 

Projekt PGN i Prognoza dostępne są w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 

ulica Jana Głogowskiego 3/5 - Biuro Obsługi Interesanta – sala A, stanowisko Nr 14,  od poniedziałku do 

czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, a w piątek w godzinach od  7.30 do 16.30 oraz w wersji elektronicznej na 

stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.ostrowiec.pl lub pod adresem www.eko.um.ostrowiec.pl  

=>Aktualności. 

Propozycje, uwagi i wnioski należy przekazać na załączonych formularzach (pliki doc).Wypełnione formularze 
prosimy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 14 Urzędu Miejskiego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub przesłać do kierownika projektu 
PGN e-mailem na adres: hrynkiewicz@atmoterm.pl - w terminie do dnia 10.04.2015r. (decyduje data wpływu). 

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach przeprowadzonej procedury  

z udziałem społeczeństwa jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.  Uwagi i wnioski złożone po upływie 

wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.     

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  
w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.um.ostrowiec.pl lub  www.eko.um.ostrowiec.pl  =>Aktualności. 
 

 

 

 

 

Termin publicznego wywieszenia obwieszczenia …………………………………………………. 
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