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Wrocław, dnia 6lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.91 ust.9 ustawy zdnia27 kwietnia 2OOIr. Prawo ochrony środowisko (Dz. U. z2Ot3 r.,poz.
t232zpoźn.zm.)iart.39ustawyzdnia3października2oO8r.oudostępnianiuinformacji ośrodowiskuijego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oroz o ocenach oddziaływonia na środowisko
(Dz.U.nrt99,poz.!227zpóźn.zm.),wzwiązkuzart.!4ust. 1pkt8,art.41 ust. 1ustawyzdnia5czerwca
L998 r. o samorzqdzie województwa (Dz. U. z 2Ot3 r. poz. 596 z poźn. zm.)

Zar ząd Wojewód ztwa Dol nośląskiego
zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się

z niżej wymienionymi projektami:

1. programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu
w powietrzu.

2. zmiany Uchwały Nr XLVl/1544l14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie
uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.

3' planu działań krótkoterminowych z uwagi na wystąpienie ryzyka wystąpienia przekroczenia pozromu
substancji w powietrzu.

4. programu ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z
arsenu i ozonu w powietrzu.

uwagi na przekroczenie poziomu docelowego

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska we Wrocławiu
oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego We Wrocławiu o odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych projektów
dokumentów. Projekty uchwał przedstawione zostały właściwym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast
oraz starostom, celem wydania stosownych opinii do projektu programów i planów.

Z wyłożoną do wglądu ww. projektami planów i programów, osoby zainteresowane mogą zapoznać się
W Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - siedziba przY
ul. ostrowskiego 7, pok. 302 (l piętro) w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) orazza pośrednictwem Biuletynu
lnformacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego strony internetowej
www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce Program ochrony środowiska/Programy ochrony powietrza/Progrom
ochrony powietrza dla oceny WloŚ za 2013 r.

Jednym z elementów konsultacji wspomnianych projektów programów będzie spotkanie, na którym zostaną
one zaprezentowane. Spotkanie odbędzie się dnia 29"vll.2015 r. o godz. ].1:00 we Wrocławiu, ul. ostrowskiego
7 - sala 400 (l piętro)

Uwagi iwnioski do przedmiotowych projektóW uchwał w sprawie programów można składać
w terminie od dnia 13.VII.2015 r. do dnia 3.V!!!.2o15 r. pisemnie na adres jak wyżej, drogą elektroniczną
na adresy e-mail: powietrze@ekometria.com.pl oraz pop@umwd.pl lub ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski
złożone po upływie Wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia. organem właściwym do rozpatrzenia
uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

POTNY
sŁĄ5K

URzĄD MARsŻAŁKoWsxl woJEWóDZTWA DotNoślĄsKlEGo
Wybreeże JuljU'za słowackiego 12'14
5&411 Wrc.ław

"l4'\*&"}"- 
aę;,łŁ

M.umwd.dolńYslaśk.pl
ufiwd@dolnvglaJk.pt

m.bip.dolnyslask.pl Bm"@9


