
 

 

 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA  

Z DNIA 04 LIPCA 2017 R. 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

 

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 2 i art. 54 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) 

w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu 

do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.:  

„Prognoza Oddziaływania na Środowisko  

do Gminnego Program Rewitalizacji Miasta Augustów” 

 

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie:   http// bip.um.augustow.pl/, na stronie Urzędu 

Miejskiego w Augustowie  w zakładce rewitalizacja/konsultacje społeczne 

http://urzad.augustow.pl/content/konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-

augustow.  

Z wyżej wymienionymi dokumentami oraz Formularzem zgłaszania uwag można zapoznać się w 

Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7.30 do 15.30, w terminie od 04.07.2017r. do 24.07.2017r. 

Wszelkie uwagi i wnioski można składać do dnia 24 lipca 2017r. drogą elektroniczną na adres: 

Fundusze.Zewnętrzne@urzad.augustow.pl za pomocą załączonego formularza (bez konieczności opatrywania 

ich kwalifikowanym podpisem) lub w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Augustowie, ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. 

Zgodnie z art. 29  w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  każdy ma prawo składania uwag i wniosków w 

postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

w tym do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie (http// bip.um.augustow.pl/) oraz poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

 

Burmistrz Miasta Augustowa 

Wojciech Walulik 
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