
  OBWIESZCZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu. 
 
  
 Wójt Gminy Dzierżoniów informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów”. 
 Zainteresowani mogą składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do ww. dokumentu 
w terminie od dnia 27.01.2016 r. do dnia 16.02.2016 r. w formie pisemnej. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. 
 

 Ponadto  zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz w związku z art. 46. ust. 2 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. 
2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia  
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów” , w ramach której zostanie sporządzona prognoza 
oddziaływania na środowisko ww. dokumentu. 

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: 
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów” można składać w terminie od 
dnia 27.01.2016 r. do dnia 16.02.2016 r. w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w 
siedzibie tut. Urzędu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres 
ochronasrodowiska@ug.dzierzoniow.pl w temacie wniosku należy wpisać odpowiednio: 
„Prognoza PGN - Gmina Dzierżoniów”. 
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dzierżoniów. 
 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Mienia Komunalnego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 122, tel. 74/832-56-83) 
Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, w godzinach pracy 
Urzędu. 
 
- projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej 

- projekt prognozy oddziaływania na środowisko  

 
 

Z up. Wójta Gminy Dzierżoniów 

/-/ Jolanta Zarzeka 
Zastępca Wójta 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1) Tablica ogłoszeń w siedzibie UG Dzierżoniów, 
2) Tablice ogłoszeń w sołectwach, 
3) BIP UG; 
4) a/a. 


