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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 23 września 2016 r.
Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 353 ze zmianami), Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza
konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 
do 2020 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w terminie od 26 września do 17 października br.
odbywające się w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Projekt Programu rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w Urzędzie Miasta Rybnika, w Wydziale Rozwoju, ul. Zamkowa 5 w Rybniku, pokój nr 14 (II piętro), w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Miasta Rybnika www.rybnik.eu (zakładka: Konsultacje społeczne), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod adresem http://bip.um.rybnik.eu (dział: Komunikaty i ogłoszenia – zakładka: Ogłoszenia urzędowe).
Do udziału w procesie konsultacji społecznych zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne.
Uwagi i wnioski do projektu Programu rewitalizacji i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w ww. terminie:
	pisemnie na adres: Urząd Miasta Rybnika – Wydział Rozwoju, ul. Bolesława Chrobrego 2, 
44-200 Rybnik, 
	ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Rybnika – Wydział Rozwoju, ul. Zamkowa 5, Rybnik, pok. nr 14 (II piętro), w godzinach pracy urzędu, 
	za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gospodarka@um.rybnik.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Rybnika. Wnioski i uwagi powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


