OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.39 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwo w ochronie środowiskq oraz
o ocenoch oddziaływania no środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 9]ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001' r. Prawo ochrony środowiska (t.j. oz. |J.20I-] r'
poz. 51_9 z poźn. zm.) Zarząd Województwa opolskiego

zawiadamia

o

mozliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa opolskiego
w sprawie ,,Prograrnu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola
ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy
opolskiej", którego integralną częśćstanowi Plan Działań Krótkoterminowych.
Zgodnie z art.91- ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2oo1" r. Prqwo ochrony środowiska
Zarząd Województwa opolskiego w dniu 13 listopada 2o!7 r. podjął uchwałę nr 46ŻŻ12017
W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa opolskiego W sprawie
,,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta opola ze względu
na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy
opolskiej" i skierowania go do konsultacji społecznych.

osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją Sprawy w Departamencie

ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa opolskiego (adres: opole,
ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl

w zakładce Menu podmiotowe _ Strategie, programy, plany, sprowozdonia i opracowonio _
ochrono środowiska_ Programy ochrony Powietrza).

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone w terminie 21 dni od dnia

20listopada2OLT r.:
formie pisemnej na formularzu zglaszania uwag zamieszczonym na ww. stronie
internetowej www.bip.opolskie.pl' na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-oBŻ opole,
- ustnie do protokołu w Departamencie ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa opolskiego, opole, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108, w godzinach

- w

pracy urzędu,

- za

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag

zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: dos@opolskie.pl lub przez
platformę e-puap.
Uwagi i wnioski złoŻone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

organem właściwymdo rozpatrzenia uwag
Opolskiego.

i

wniosków jest Zarząd Województwa

