ZARZĄD WOJEWODZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
śc-t-p,lzt,15.2018
Toruń, dnial{, stycznia2019 roku

INF ORMAC JA
Na podstawię ań, 30, aft. 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 (Dz. U. z ż0l8 r. poz, 2081), w związku z art. 96
ust. 5 ustawy z dnia27 kvłietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (Dz.U. zż0l8 r. poz.799
ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o opracowaniu projektu uchwaĘ Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej
wprołvadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie patiw (tzłv. o,uchwaĘ
antysmogowej")o a także o terrninie konsultacji społecznych doĘczących ww. projektu.
1, Projekt przedmiotowej uchwĄ znajduje się do wglądu w Departamencie Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy ulicy
Targowej 13/15 w pokoju 2l3,I piętro, w godzinach pracy urzędu (pn,, śr.,czw.:7.30-15.30;
v,t.: 1.30-I],00; pt,: 7.30-14.00), Projekt ww. ,,LlchwĄ antysmogowej" został zamieszczony

2.

pod adresem: www.bip,kujawsko-pomorskie + Środowisko -+ lnformacje publiczne,
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieśćpisemnie na adres: |Jrząd

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Depańament Środowiska,
ul, Targowa l3ll5, 87-100 Toruń, ustnie do protokołu w pokoju nr 2I3 w siedzibie

Depaltamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego WojewódŻtwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu, przy ul, Targowej 13/i5 w godzinach pracy urzędu \ub za pomocą środków
kornunikac.ji elei;t;"onicznq bez koniecz*cści opatrjlvairia ich bezplecznym podpiseln
elektronicznym na adres e-nail: antysmog@kujawsko-pomorskie,pl, w ramach trwających
konsultacji społecznych w dniaclr od 28 stycznia 2019 roku do 18 lutego 2019 roku. Ułvagi
i wnioski złożonępo upływie wskazanego terminu pozostaną bezrozpatrzenia,
W ramach konsultacji społecznych odbędą się następujące spotkania informacyjne
dot. projektu ww, tzw. ,,uchwaĘ antysmogowej":
dnia 5 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w Patio na I piętrze budynku Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
87-100 Toruń,

3.
4,

Plac Teatralny

2,

dnia 6 lutego 2019 r. o godzinie l1:00 lv sali konferencyjnej nr 4 na parterze budynku
Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek IIl13, B7-800 Włocławek,
dnia 7 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury
im. Zygmrrnta Kornaszewskiego, ul. Mickiewicza3,89-100 Nakło nad Notecią,
dnia B lutego ż0I9 r. o godzinie 11:00 w Obiękcie Marina Grudziądz, ul. Portowa 8,
86-300 Grudziądz,
dnia 11 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w sali sesyjnej im, JanaMaciaszkanaII piętrze
budynku Ratusza w Bydgoszczy, ul. Jezuieka l, 85-102 Bydgoszcz.
Organem właściwymda rozpatrzenia uwag i wniosków jestZarząd V/ojewództwa Krrjawsko-

Pomorskiego.
Powyższą informację podaję do publicznej wiaclomościna tablicach ogłoszeń:
wszystkich Urzędów Miast. Gmin i Starostw łv rvojewództwie kujawsko-pomorskim (zgodnie

z

załączonym rozdzielnikiern) oraz poprzez jej zamieszczęnie na stronie internetołvej
www,bip,kujawsko-pornorskie.p1 Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPornorskiego w Toruniu, prowadzącego postępołvanie w tej sprawie.
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