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OBWIESZCZENIE

W związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora.z o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2020, poz.283 z późno zm.),

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
podaje do publicznej wiadomości, że

1)
przystąpiono do opracowania projektu dokumentu pn. Strategia RozwojuElektromobilno"ści
Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju
Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle· do 2035 L
2)
w związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania
się z projektem ww. dokumentu w tęrminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. od 26
maja 2020 r. do · 16 czerwca ~020 r. Dokument . udostępniony na stronie internetowej
zakładka:
"Urząd
miasta" j
https://bip.kedzierzynkozle'.pl
oraz
www.kedzierzynkozle.pl
"Elektromobilność" j"Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 L", jak
równi'eż w Wydziale Strategli,- Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy
ul. Piramowicza 32, pok. 411 ( punkt recepcyjny na parterze)
3)
w tym samym terminie, tj. w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia,
można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące . przedmiotowego dokumentu. Uwagi i wnioski mogą być
wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: rozwoj@kedzierzynkozle.pl
oraz ustnie do protokołu

złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn
Uwagi i wnioski złożone po upływie określonego terminu zostaną pozostawione bez
rozpoznania.

4)

Koźle.

PREZYDENT MIASTA

aNaw~
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej BlP Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej .
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