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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

o konsultacjach społecznych projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.              poz. 1235 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości informację o:

- przystąpieniu do konsultacji społecznych  w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
- możliwości zapoznania się z projektami w/w dokumentów,
- możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 9.04.2015 r. do 30.04.2015 r. (włącznie) w trybie i na zasadach określonych w dziale III, rozdział 3 art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko                 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami).     

Miejsce udostępnienia dokumentacji.
Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są w wersji papierowej w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika oraz w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika, w zakładce Ogłoszenia Urzędowe.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 
Składanie uwag i wniosków.  
Propozycje, uwagi i wnioski można przekazać:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2,                44-200 Rybnik,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2,          44-200 Rybnik, Referat Ochrony Środowiska w Wydziale Ekologii, pokój nr 013,                 w godzinach pracy Urzędu Miasta,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ekologia@um.rybnik.pl,

Termin składania uwag i wniosków od 9.04.2015 do 30.04.2015 r. (włącznie)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Rybnika.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
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