
Mszczonów, dnia 02.12.2016r. 
 
BURMISTRZ MSZCZONOWA 
                
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko dla 
projektu dokumentu „Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023”  

 
Na podstawie art. 30 i art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353  z późn 
zm.) oraz Uchwały Nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016 roku 
w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 
2016-2023,  

 
Burmistrz Mszczonowa   

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu  
 Prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem dokumentu 

„Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023”, którego dotyczy 
prognoza. 

 
Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie wyłożona do publicznego wglądu 

w dniach od 06.12.2016r. do 28.12.2016r. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie (Plac Piłsudskiego 1) w pok. nr 22 w dniach pracy Urzędu 
w godz. od 900 do 1500, w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
www.bip.mszczonow.pl. 

Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą 
być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 28.12.2016r. z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. 
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn zm.) uwagi i wnioski mogą 
być wnoszone: 

1. w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie lub pocztą na adres: Urząd 
Miejski   w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów  

2. ustnie do protokołu w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie,    Pl. Piłsudskiego 1 (II piętro, pokój nr 22). 

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 
urzad.miejski@mszczonow.pl. 
 

Uwagi i wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mszczonowa. 
    
 

                                                                                                   BURMISTRZ MSZCZONOWA 
 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 
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