
Gózd, dn. 04.12.2014r
ROŚiMK– 0602.1.2014 
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GÓZD 
O PRZEPROWADZANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 
projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska gminy Gózd 

           Na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, w związku z art. 46, pkt. 1 i art. 29 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 
(j.t.Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.)  

zawiadamiam 
o przystąpieniu  do sporządzania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
gminy Gózd i przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń 
wyżej opisanego  projektu dokumentu . 

            Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania w/w 
projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gózd  i przeprowadzaniu 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Gminy  Gózd,  ul.  Radomska 7, 26-634 Gózd,   pokój  nr  107 w godzinach od 8:00 do 
15:00.  
               Stosownie do art. 39, ust.1, pkt 4, art.40, w związku z art. 54, ust.3 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 
(j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.), zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do 
w/w projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska gminy Gózd, w ramach 
przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: 
– w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni: 
od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 29 grudnia 2014 r., na adres: 
Urząd Gminy Gózd,  ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, 
 e-mail: gmina@gozd.pl                          
             Wniosek, uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W 
przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany 
wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, 
administrator, itp.).  
              Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający 
przedmiotowy projekt aktualizacji ww. dokumentu.  
 
                                                                                                                                    
 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa  www.bip.gozd.pl 
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie UG 
3. A/a  


