
                                                                                      Kluczbork, dnia 12 grudnia 2016r. 
 
 
OŚ.605.3.2016.AW 
 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork  

na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. 
 

Na podstawie art. 39 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) 

  
podaję do publicznej wiadomości informację 

 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do 
opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-
2024”. 

Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią projektu 
dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2017-2020 z 
perspektywą na lata 2021-2024” oraz treścią Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
dokumentu, a także pozostałą dokumentacją sprawy:  

• w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, Referat Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa, pokój nr 125,  
• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Kluczborku pod  adresem: www.bip.kluczbork.eu.  
 
Uwagi i wnioski do projektów ww. dokumentów mogą składać wszyscy zainteresowani, 

w terminie, 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia:  
• w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, Referat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku,  
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: ekologia@kluczbork.pl, bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kluczborka. 
  

Zgodnie z art. 41 powołanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie…, uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostawia się 
bez rozpatrzenia.                                                                                                 
                                                                                                                  
             
                                                                                                       BURMISTRZ                                                                                                      
                                                                                         /-/ mgr inż. Jarosław Kielar 
                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
Zamieszczono: 
1. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
2. tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku 
3. strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
4. a/a 


