
OGLOSZENTE WOJTA GMrNY LACK

z dnia 29 grudnia 2015 r.

W zwi4zku z rozpoczEciem konsultacji spolecznych projektu Programu Rozwoju Gminy
Lqck na lata 2014-2020 wraz z Prognoz4 oddziatywania na Srodowisko W6jt Gminy Lqck,
dzialajqc na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. la ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie

gminnym (tj.Dz. U.2015 r., poz. l5l5 zpoin. zm.), art. 6, art 6a, ustawy z dnia 6 grudnia

2006r. o zasadach prowadzeniapolityki rozwoju (Dz.U. 22014 r., poz. 1649 zpoim. zn.) oraz

art. 39 i an. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pahdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji

o Srodowisku i jego ochronie , udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko (t.1.D2.U.22013 poz.l235 zp6in. an.), podaje sig do publicznej

wiadomo5ci nastgpuj 4ce informacj e :

l. Przyst4piono do opracowania projektu Programu Ronvoju Gminy tr-4cknalata2014-2020
wrv z Prognoz4 oddzialywania na Srodowisko. Program Rozrvoju jest jednym z dokument6w

prowadzenia polityki rozwoju gminy nalata20l4-2020, a jego opracowanie irealizacjatworz4
platformg wsp6lprdey, wsp6ldzialania wszystkich zainteresowanych w szczegolnoSci:

samorz4du, przedsigbiorc6w, organizacji spolecznych i mieszkaric6w. Program Rozwoju

to opracowanie o charakterze operacyjno-wdrozeniowym ustanawiane w celu reahzacji cel6w

zaw arty ch w Strate gii Roavoj u Gminy tr-4ck na lata 20 | 4-202A .

2. W ramach przeprowadzanej strategicznej oceny na Srodowisko, informuje sig o mozliwoSci

zaponania sig z dokumentacjq w przedmiotowej sprawie m.in. projektem dokumentu oraz

Prognoz4 oddzial.ywania na Srodowisko, kt6re s4 wyloZone do wgl4du w siedzibie Urzgdu

Gminy w tr-4cku, w Referacie Inwestycji i Rozrvoju, ul. Gostyniriska2, pgk. nr I 5,. w godzinach

urzgdowania oraz zarieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.uglack.bip.org.pl ,

na stronie internetowej Gminy tr 4ck www.gminalack.pl

W ramach przeprowadzanego postgpowania z udziaNem spoleczeristwa motna skladai uwagi

i wnioski w podmiocie niniejszego postgpowania ustnie do protokolu w siedzibie Urzgdu lub

w formie pisemnej na wyzej podany adres Urzgdu lub drog4 elektroniczn4 na adres

sekretariat@gminalack.pl za pomoc4 udostgpnionego formularza uwag na stronie , w terminie

35 dni od dniapodaniaogloszeniado publicznej wiadomoSci, tj. do dnia 0l lutego2016r.

Organem wlaSciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk6w jest W6jt Gminy tr 4ck.

[$i11,{1dJi

I;rck


