OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 19.04.2019 r.
Na podstawie art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu mformacji
o środowisku i jego och-ome, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, póz. 2081 ze zm.), Burmistrz Drezdenka podaje

do publicznej wiadomości informację o tym, iż sporządzono projekt
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2019-2022 z
perspektywą na lata 2023-2026 r."
w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2018, póz. 799 ze zm.).
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez jednostki
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych
dokumentów strategicznych i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania
systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące
ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy organ opracowujący projekt dokumentu
zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, która jest wyłożona do wglądu

w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, pokój nr 116 w godzinach pracy urzędu.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków, które mogą być wnoszone:
l. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko;

2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, pokój nr 116;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@drezdenko.pl;
4. uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 39 ust. l pkt. 4 wyżej wymienionej ustawy, obwieszczenie uważa się za
dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski można składać od dnia 19 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.
włącznie.
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Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19.04.2019 r.

