OBWIESZCZENIE
Prezydenta M iasta O strołęki
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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U.
z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:
1. Miasto Ostrołęka przystępuje do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług
komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie
powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych”.
2. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług
komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie
powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych” w terminie od 29.10.2021 r. do
18.11.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (http:/bip.um.ostroleka.pl) w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w Wydziale Planowania i Zintegrowanego
Rozwoju Urzędu Miasta Ostrołęki (pl. gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, pok. 227) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
3. Uwagi do projektu dokumentu można składać w terminie wskazanym w pkt. 2 – poprzez wypełnienie formularza (dostępnego na stronie http:/bip.um.ostroleka.pl
w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w Wydziale Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Ostrołęki) i dostarczenie go w jeden z poniższych
sposobów:
•

drogą elektroniczną na adres: um@um.ostroleka.pl, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

•

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej http://www.ostroleka.pl/

•

osobiście do punktu podawczego Urzędu Miasta Ostrołęki;

•

pocztą na adres: Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Planowania i Zintegrowanego Rozwoju, pl. gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka (decyduje data wpływu);

4. Uwagi złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. 2 pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.
6. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości:
•

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki: https://bip.um.ostroleka.pl/ w zakładce Obwieszczenia;

•

wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki (pl. gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, ul. Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka).

Prezydent Miasta
(-) Łukasz Kulik

