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WSR-E.621.9.2013.MM Wrocław, 4 pażdziernika 2013

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA WROCŁAWIA

Na podstawie art. 30, art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 200Br, o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko (Dz, U. Nr 199,
poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150 ze zmianami)

zawiadamiam

o mozliwości zapoznania się z projektem aktualizacji Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia wrazz Prognozą oddziaływania na
środowisko Programu, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 października 2013 do
31października 2013. Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne w siedzibie
Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa przy ul.
Wojciecha Bogusławskiego B,1-0 we Wrocławiu, w pokoju nr 4I7, od poniedzlałku
do piątku w godzinach od B.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu
http/ / bip, u m. w roc. pl,

Miejskiego Wrocławia pod adresem:

Wnioski i uwagi
składać, w terminie
w następującej formie:

do projektu aktualizacji Programu i Prognozy mozna
od 10 października 2013 do 31 października 2013,

1. pisemnie na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław,

Srodowiska i Rolnictwa,

Z. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: ,,Wniosek do projektu aktualizacji
Programu ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko, na adres: wsr@um.wroc.pl,

3. osobiŚcie w sekretariacie Wydziału Srodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego B,10, 50-031 Wrocław, pokój nr 403
w godzinach od 7.45 do 15.45,

4. podczas spotkania - konsultacji społecznych, którego termin zostanie podany
do publicznej wiadomoŚci osobnym ogłoszeniem na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
, Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Prezydent

Wrocławia. Wnioski i uwagi powinny zwieraĆ nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi. Zgodnie z art. 4I ustawy
o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi
i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacje o projekcie aktualizacji Programu oraz Prognozie oddziaływania
na Środowisko umieszczone zostaną w publicznie dostępnym wykazie danych, na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
(bip.um.wroc,p1.1, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego p|. Nowy
Targ 1/B i przy ul. Wojciecha Bogusławskiego B,10 oraz w siedzibach Rad osiedli
na terenie miasta wrocławia.
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