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OŚ-OW-II.602.1.2019 Lublin, 22 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.) i 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  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  283
ze zm.) Prezydent Miasta Lublin 

informuje

o  możliwości  udziału  społeczeństwa  w  postępowaniu,  którego  przedmiotem  jest
sporządzony projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023
z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od
23 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.

Dokumenty dostępne są do wglądu:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin https://bip.lublin.eu, 
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin 

https://www.lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/,
• w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Lublin,  ul.  Tomasza  Zana  38,  

20-601  Lublin,  pokój  104,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.00-14.30,
po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem tel.: 81 466 26 33.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od 23 grudnia
2020 r. do 12 stycznia 2021 r.:

• w  formie  pisemnej,  na  adres:  Urząd  Miasta  Lublin  Wydział  Ochrony  Środowiska,
ul. Tomasza  Zana  38,  20-601  Lublin  lub  w  Biurach  Obsługi  Mieszkańców
zlokalizowanych na terenie Miasta Lublin,

• ustnie do protokołu,
• za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich

bezpiecznym podpisem elektronicznym tj. e-mailem na adres:  srodowisko@lublin.eu 
lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Uwagi  lub  wnioski  złożone  po  upływie  terminu,  pozostawia  się  bez  rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Lublin.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu
Informacji  Publicznej Urzędu Miasta Lublin  https://bip.lublin.eu oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta Lublin https://www.lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Z-ca Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska

Blanka Rdest-Dudak
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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