
WÓJT GMINY CISEK                                              Cisek, dnia 02.08.2016r. 

                                                                                

 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Cisek 

o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu 

pn. : ,,Strategia Rozwoju Gminy Cisek  na lata 2015-2025” 

        Na podstawie 30, art 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ) ,  

Wójt Gminy Cisek 

 

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko wraz 

z projektem dokumentu pn.: ,,Strategia Rozwoju Gminy Cisek na lata 2015-2025”, której do-

tyczy prognoza. 

Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie wyłożona do publicznego wglądu w Urzędzie 

Gminy Cisek ul.Planetorza 52, pok.23, w dniach od 03.08.2016r. do 23.08.2016r.  od poniedziałku 

do piątku  w godz. 9:00 – 15:00, oraz na stronie internetowej  www.cisek.pl. 

Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  mogą być wnoszone 

w terminie 21 dni (od dnia 03.08.2016r. do dnia 23.08.2016r.) od daty ukazania się niniejszego 

zawiadomienia  w formie: 

- pisemnej, na adres: Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52 ,  

- ustnie do protokołu, w siedzibie organu : Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52 

  Inwestycje- Zamówienia publiczne, od poniedziałku do piątku  w godz. 9:00 – 15:00, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym   

  podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej : info@cisek.pl .   

 

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko – w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych 

projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy. 

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie określonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrze-

nia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisek . 
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