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Na podstawie art. 30, 39

i

40 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu informac.ii

ijego ochronie, udziale spoleczenstwa

o Srodowisku

w ochronie Srodowiska

oraz

o

ocenach

oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 t., poz. 1405 z p62^. zm.) o(az art. 119 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2OO 1 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z p62n. zm.) Marszatek
Wojew6dztwa DolnoslEskiego informuje o pzyjgciu przez Zarzqd Wojew6dztwa DolnoSlqskiego uchwalq

dnia 28 sierpnia 2018 r. projektu Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla
wojewodztwa dolnoilqskiego dla dr6g wojewodzkich i dr6g glownych na terenie miasta Jelenia Gora, po
kt6rych przejeZd1a ponad 3 mln pojazd6w rocznie oraz linii kolejovvych, po ktorych pneieldla ponad 30

nr 59074//18

z

tys. pociEg6w rocznie

i

rozpoczQciu konsultacji spolecznych do pzedmiotowego projektu dokumentu.

Z tresciE $ojeklu Programu mozna zapozna6 siQ:

. na stronie

internetowej UzQdu Marszalkowskiego Wolew6dztwa

http://bip. umwd.dolnyslask.pl/ zakladka ,,Ochrona Srodowiska"

Srodowiska oraz ich aktualizacje

.

-

-

DolnoslAskiego,

pkt 6. Plany i programy ochrony

pkt. 5 Program ochrony Srodowiska przed hatasem (. .);

w Wydziale Srodowiska Uzedu Marszalkowskiego we Wroctawiu, ul. Walo6ska 3-5, 50-413 Wroclaw,
pok. nr 032, w godzinach pracy Uzgdu (poniedzialek - piEtek, 7.30-15.30).

Uwagi

i

wnioski

w

pzedmiotowej sprawie mozna sklada6

w terminie od 10 wrze6nia

do

2018 r. pisemnie na adres: Wydzial Srodowiska Uzqdu Marszalkowskiego we Wroctawiu,
ul. Waloiska 3-5, 50413 Wroclaw, ustnie do protokolu oraz za pomoca 6;rodk6w komunikacli elektronicznej
1 pa2dziernika

na adres e-mail: lab@ek-kom.Pl.
Zgodnie z art. 41 ustawy OOS uwagi iwnioski zlozone po uplywie wskazanego terminu pozostawia

sig bez rozpatrzenia. Organem wla6ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk6w jest Marszalek Wo.iew6dztwa
DolnoSlESkiego.

Jednocze6nie informulg, Ze w ramach konsultacji spolecznych odbedzie sie spotkanie, na kt6rym
zostanie zaprezentowany Wojekt Programu. Spotkanie odbgdzie sig w dniu 19 wrze6nia 2018 r.
o godz.

1

'l

.00 w budynku

pzy ul. Dobrzyriskiei 21-23,50-403 Wroclaw, sala 510, V pietro.
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