ZARZ.l\O WOJEWOOZTWA DOLNOSlJ\SKIEGO

Wroclaw, dnia 31 rna]a 2017 r.
OBWIESZCZENIE
Na poostawie art. 91 ust. 9 ustawy Z dnia 27 kwietn ia 2001 r. Prawo ochrony srodowisko (Dz. U. 2 2017 r.,
poz. 519 z pozn .zrn.] i art . 39 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostepnianlu informocii 0 srocowisku i jego
ochronie, udziale spoieczenstwa W ochronie srodowisko oraz 0 ocenocb oddztotvwonia no srodowisko
(Dz.U, z 2016 r. paz. 353, z pozn , zrn.) Zarzad wojewooztwa Dolnoslaskiego zawiadamia 0 opracowaniu
I rnozliwosci zapoznania sit: z niiej wymienionymi dokumentami :
Uchwala Nr 3642/V117 Zarzadu wojewooztwa Dolnoslqskiego z dnia 11.04.2017 r. ws. orzvjecia projektu
Programu ochrony powietrza dla strefy dolnoslaskiej z uwagi na przekroczenie pozlornu dopuszczalnego
pvtu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, ktorego int egralnq cz~sc stanowi Plan dzialari krotkoterrnlnowvch .
Uchwala Nr 3641/V/17 Zarzadu Wojew6dztwa Dolnosl<jskiego z dnia 11.04.2017 r. ws. przviecla projektu
zmianv Programu ochrony powietrza dla wojewodztwa dolnoslaskiego
Zgodnie z art. 91 ust, 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Zarzad Wojew6dztwa Dotnoslasklego przy
pisrnie z dnia 31.05 .2017 r. przedstawil ww . dokumentv wtasciwvm wojtorn, burmistrzorn, prezydentom miast oraz
starostorn. celem wydania stosownvch opinii do projektu program6w i plan6w.
Z wvlozonvm do wgladu projektem Programu ochrony powietrra dla stref» doinostoskie] z uwogi
no stwierdzenie w 2015 roku orzekroaeoio poziomu dopuszczalnego pylu zowleszoneqo PM2,5, osoby
zainteresowane rnoga zapoznac s i~ w Wydziale Srodowiska Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
Dolnosl<jskiego, ul. Walonska 3-5, 50-413 Wrodaw, pok6j 068 (parter), telefon 71/770-42-55 oraz za oosrednictwem
Biuletynu lnformacji Publiczn ej Urz~du Marszalkowsklego Wojew6dztwa Dolnoslaskiego stronv imernetowej
http://www .umwd .dolnyslask.pl/zakladka "program ochrony srodowiska".
Uwagi i wnioski do orzedrnlotowvch projektow uchwal w sprawie program6w mozna skiadac
w terminie od - 07.06 do 27.06.2017 r. pisernnie na adres a.S i P.P. Ekometria Sp. z 0.0., 80·299 Gdansk,
ul. Orleusza 2, drogq elektroniczna na adres e-mail : pow ietrze@ekometria.com.plorazpop@umwd.pllub ustnie
do protokolu .
Jecnocaesnie, na podstawie art . 48 ust, 4 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 odosteoniomu informocji
o srodowisku i jego ochronie, udziole spofeczerlstwa W ochronie srodowisk» oroz 0 ocenach oddsiatywania
no srodowisko (Dz. U. z 2016 r., paz. 353 z pozn. 2m.1, Zarzad Wojew6dztwa Dolnoslqsklego zawiadamia,
ie w uzgodnieniu Z wlaSciwymi organami odstaplono od przeprowadaenia strategicznej oceny oddzlatvwanta
na srodowisko dla ww . dokument6w. Stosowne stanowis ka organ6w zostalv przedstawione przy pisrnie
Regionalnego Ovrektora Ochrony 5rodowiska we Wrodawiu znak: WSI.410.192.2017.DK z dnia 26 maja 2017 r. oraz
ptsmte Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu znak: ZNS.9022.2.320.2017 .DG z dnia
8 maja 2017 r.
Przedmiotowe stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz Paristwowego
woiewodzkiego lnspektora 5anitamego we Wroclawiu dostepne sa na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urz~du Mars,alkowskiego Wojewodztwa Dolnosl<jskiego www.umwd .dolnyslask.pl. w zakladce Programy
ochrony srodowiskajProgram ochrony powietrza/Program ochrony powietrza dla oceny WIOS za 2015 r.
oraz dostE:pne SCi w Wydziale 5rodowiska Urz~du Marszalkowskiego we Wroclawiu, vI. Walonska 3-5, pok. 068
(parter).
Z upowaznienia Marszalka Wojewodztwa Dolnosl<jskiego
Malgorzata Paciorek
as i P.P. Ekometria Sp. z 0 . 0 .
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