WOJ

ZARzĄD
FWÓDZTWA POMORSKI ECO

KoMUNlKAT
ZARZĄDU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
o udziale społeczeństwa w opracowaniu
Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został pnekroczony
poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

Na podstawie ań. 91 ust, 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska(tekst
U. z2016 r., poz. 672 ze zm,) oraz ań. 39 ustawy z dnla 3 pażdziernika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska orazo ocenach oddziałwania na środowisko(Dz. l.). z2016 r., poz. 353 ze zm.)

jednolity: Dz,

Zarząd Województwa Pomors kiego
zawiadamia,że:
Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza
dla strefy pomorskiej, w któĘ został przekroczony poziom dopuszczatny pyłu zawieszonego
PM 1 0 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Z treściąprojektu pzedmiotowej aktualizacji Programu można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pży ulicy Augustyńskiego 2
w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie interneiowej
vyww.bip,pomęr§kię.eu w zakładce Sprawy do załatwienia - Środowisko, rolnictwo, zasoby
naturalne - Plany i programy - Programy ochrony powietrza w wojewódźwie pomorskim.

Uwagi iwnioski można składać w teminie od 24 listopada do {4 grudnia 2016 r. drogą
elektroniczną na adres e-mail: Bqyłiieirze$pomoĘsĘie.qu, ustnie do protokołu lub pisemnie
na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Depańament Srodowiska i Rolnictwa
u!. Okopowa 21127
80-8{0 Gdańsk
W ramach konsultacjispołecznych odbędą się spotkania w salach Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pom orskieg o :
dnia 6 grudnia 2016 roku o godzinie 11:00 w Sali im. L. Bądkowskiego
dnia 14 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali 133C

o
.

Organem właściwymdo rozpatrywania uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.
W myślałt. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskuijego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałyłvania na środowisko uwagi i wnioski złożonepo dniu
14,12.2016 r. nie będą rozpatrywane.
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Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21i27, 80-810 Gdańsk
tel. (0 58) 32 61 555, fax (0 58) 32 61 556, e-mail: zarzad@woj-pomorskie.pl, www.woj-pomorskie,pl, wwwwrotapomorza,pl
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