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OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

„Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu  

Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko- Kamienna na lata 2010-2020”  

wraz projektem Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko- Kamienna na lata 2010-2020”  

 

Zgodnie z 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 ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 

Prezydent Miasta Skarżysko - Kamienna 

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu 

„Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko -

Kamienna  na lata 2014-2020” 

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  

z projektem dokumentu oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do 

wyłożonego dokumentu. 

Dokumenty wyłożone są do wglądu:  

1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Skarżysko- Kamienna, ul. Sikorskiego 18 , w godz. 

poniedziałek - piątek : 0800 - 1400 p. II  pok. 101  

2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej umskarzysko.bip.doc.pl zakładka 

ogłoszenia  (załączniki poniżej)  

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego 

zawiadomienia, tj. od 02.03.2016  do 23.03.2016r. 

Uwagi prosimy przesyłać:  

1. na adres: Urząd Miasta Skarżysko- Kamienna, ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarżysko- 

Kamienna  

2. drogą mailową na adres: m.boguszewski@um.skarżysko.pl  

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Skarżysko- 

Kamienna  

Zgodnie z art. 41 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. 2013 r. poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po 

upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Załączniki: 

1.  „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko 

-Kamienna  na lata 2014-2020” 

2. „Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko -Kamienna  na lata 2014-2020” 

 

         Konrad Krönig 

          /-/ 

           Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna 

 


