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Ogłoszenie Zarząduwojesńdztwa Wielkopolskiego o ptzystą:ieniu do proceduty
zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu
nw. ptoiektów Ptogramów ochtony powietrza
Na podstawie art. 91 ust' 9 i 9e ustawy z dnlz 27 kwlemia 2001 t. _ Prawo ochrony śtodowiska (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 t., poz.799 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia
3 paździenrika 2008r. o udostępnieniu informacii o śtodowisku i jego ochrorue, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst jednolity: Dz.U. z 2078 r.,
poz. 2081) Zatząd Woiewództwa Wielkopolskiego informu)e, że ptzysąpił do opracowania proiektów:

1) Ptogramu ocbrony powietrza w zakresie oŻonu dla sttes wielkopolskiei
2) Ptogramu ochrony powietfza w zakesie ozonu dla stteS miasto Kalisz
3) Aktualizacii Ptogtamu ochlony pov/ietrza w zakfesie pyłu PM10 otaz B(a)P dla stteĄ'
aglomeracia PoŻnańska' któtego integtalną część stanowi plan działail
krótkoterminowych w zaktesie pyłu PM10.

wobec powyższego od dnia 11 kwiemia do dnia 2 rnaia 2019 t. włącznie zapewnia się udział
społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wetsia elekttonicŻna ww' projektów Progranrów ochtony powiettza dostępna )est pod adtesem;
htę://rwtwv.bip.umww.pl w zakładce,,Ogłoszerua/ ogłoszenia 2019''
!7ersja papierowa dostępna )est w siedzibie Departamentu Srodowiska Urzędu Marszałkowskiego
lVo}ewódznva Wielkopolskrego w Poznaniu, al. Niepodległośit34, 61'714 Poznań, pok' 1040,

w godzinach ptacy Departamentu.
Uwagi i wnioski moźna składać w nastęującei formie:

r

.

pisemnej Poprzez wypełnienie i ptzesłanie na adres:
DePaftament Srodowiska, Utząd Marszałkowskl \Województwa lWielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległoścl'34, 61-714 Poznań'
_ formulatza zamieszczonego na stfonie intemetowej BIP Utzędu Marszałkowskiego Woiewództwa
Wielkopolskrego w Poznaniu,

za pofnÓcą śtodków komunikacji elekronicznej bez korriecznoścl opatry'lvania ich bezpiecznym
podpisem elektonicznym, poptzez uzupełnienie i ptzesłanie na adtes e -mail: pop@umww.pl
formularza zamieszczonego na sffonie intetnetorvej BIP Urzędu Marszałkowskiego Voiewództwa
Wielkopolskiego w Poznaniu,
o ustnie do protokołu w siedzibie Departametltu Środowiska.
Uwagi i wnioski zgłoszone po upłp;vle wskazanego tetńnu poŻostaną bez rozpztrzeni^.
informacyjne w ramach ptocedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędą slę w dniach:
1. u.04.Ż019 f. RatusŻ w I{alrszu, Główny Rynek 20, sala nt 3ó
godŻ. 11.00 _ projekt Progtamu ochtony porvietr-za rv zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz
2. Ż5.04.Ż019 t' w Utzędzie Matszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, Sala konfetencyjna częśćB, piętto10:
godz. 13.30 _ projek Programu ochtony powietrza w zak-resie ozonu dla streĘ wielkopolskiei
godz' 16'00 _ ptoiekt Aktualizacji Ptogtamu ochlony powietfza w zakresie pyłu PM10 otaz B(a)P dla
stre$ aglorneracia poznańska, któtego integtalną częśćstanowi p|an działań któtkoterminowych
w zaktesie pyłu PM10
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