
 
 

Lubicz, dnia 6 września 2016 r. 
 
ROŚ.605.2.2014 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

 Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie art. 39 ust. 1 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 t.j.) podaje do 
publicznej wiadomości informację o opracowywaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. 
 
 Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia 
możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma 
prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.  
 
 W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące 
przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

 w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 
Lubicz, 

 ustnie do protokołu w: Urzędzie Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 
Lubicz, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 31, w godzinach poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek: 7:15 - 15:00, wtorek: 7:15 - 16:15. 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: osw@lubicz.pl 
 
w terminie do dnia 27 września 2016 r. 
 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz. 
 
Dokumentacja postępowania, na którą składa się: 

1. Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz", 
2. wersja do konsultacji społecznych "Prognozy oddziaływania na środowisko Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz", 
jest wyłożona do wglądu w dniach od 6 września 2016 r. do 27 września 2016 r. w Urzędzie Gminy 
Lubicz, pok. 31 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: 
www.bip.lubicz.pl w zakładce Rolnictwo, Ochrona Środowiska - Ogłoszenia i komunikaty - rok 2016 
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz. 
 
Otrzymują: 
1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz. 
2. strona internetowa www.bip.lubicz.pl  
3. a/a. 

Wójt Gminy Lubicz 
 

Marek Olszewski 


