
W Ó J T 
GMINY KRZYŻANÓW 

99-314 Krzyżanów 
woj. łódzkie 

Krzyżanów, dnia 18 lipca 2016 roku 

OŚ.7627.11.2016 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 54 ust. 2, w związku z art. 31 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz.353) - w 

celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego 

przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko podaję do publicznej 

wiadomości następujące informacje: 

1. Wójt Gminy Krzyżanów w dniu 19 lipca 2016 roku przystąpił do przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów", 

2. Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów", zostało wszczęte w 

dniu 29 kwietnia 2016 roku. 

3. Postępowanie jest prowadzone w przedmiocie dokonania strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Krzyżanów", 

4. Organami administracji publicznej właściwymi w prowadzonym postępowaniu są: 

a) w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i -

Wójt Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, 

b) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w 

prognozie oddziaływania na środowisko oraz wydania opinii - Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź i Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

5. Wszyscy zainteresowani z projektem dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Krzyżanów" mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Krzyżanowie, 

Referat Komunalno-lnwestycyjny i Ochrony Środowiska (pokój nr 7) w godzinach pracy 

urzędu (do poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 0 0). Sprawę prowadzi: inspektor ds. 

ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych - Krzysztof Szymański, tel. (24) 

356 29-06. 

6. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące projektu dokumentu 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów" 

7. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania informacji do 

publicznej wiadomości w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Krzyżanowie, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, 
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b) drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) na adres: 

sekretariat@krzyzanow. pl 

c) osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu. 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz 

przedmiot wniosku. 

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanów. 

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11) cytowanej w komparycji pisma 

ustawy przez podanie informacji do publicznej wiadomości - rozumie się: 

- udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu 

właściwego w sprawie, 

- ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego 

w sprawie, 

- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w poprzez 

przekazanie pisma do wywieszenia Sołtysom sołectw z terenu gminy Krzyżanów. 

/-/ mgr inż. Tomasz^ Jakubowski 
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