Zarząd Województwa Łódzkie go
ogłasza, że udostępnia_ społeczeństwu
go
Sej mi ku Województwa Łódzki e
proieńii
"trwiły óchrony powietrza i planu działań
w sprawi" progrńu
z prognozą
iroiroterminowych dla strefy łódzkiej wraz
oddziaływania na środowisko
5 czerwca 1998 r' o samorządzie wojewodztwa
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
u:t:9ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r'
(Dz. U. z2019r. por.-ilz,zpoŻń';.i,.ń.ór
po'' 1396, zpÓŻn'zm'-) oraz'.ań' 39 ust' 1'
Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. =;ó\or'
o środowisku
z dnia 3 pazdzieriiL" zoóg r' o udostępnianiu.informa9{
'środowiska ofaz o ocenach
art.54ust' 2 ustawy'u!ri"ró
,poł""r"ńrt*" * ochronie
pkt 3
i jego ochronie,
poz. 283, z pÓŻn' zm')' ań' 5 ust' 1
r.
;óźó
(Dz.U'
sroJo*ńro
na
oddziaĘwania
pozvtku' publicznego i o wolontariacie
ustawy z dnia 24 kwietnia z0Óg ... o lJ"ł"inbśói
udostępnia społeczeństwu:
(Dz. U. z2o2or. po).'łtis7),ńrząaw"j"-*il'il"Łódzkiego
Łódzkie go
p rojekt uchwały Sej m i ku Województwa
dla strefy
krótkoterńinowych
i piuni' o.iałań
w sprawie programu ochrony powieiła

łódzkiejwrazzp.ognóiąoddziaływanianaśrodowisko

Sejmiku Woiewództwa Łódzkiego wraz
Z treściąwyŻelwymienionego płojektu uchwaĘ zapoznać się
.óa.:i"Ń"" i"'ń's'doowis ko, można
; ;- g
Wydziale Środowiska
wffióo'1*" Łoo'*i"go, wponiedziałku
W |)rzędzie Marszałkowskim
do piątku
piłsujrńiego a, por. łt 1,- od
al.
Wodnej,
i Gospodarki
Wojewodztwa
l"n:,1l.il's'1"T"1 lnformacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
ŁÓdzkiego'
powiętze' lodzkie' pl'
n a stron ie nternetowej www'

ńa

:
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Uwagiiwnioskidoprojektuuchwałymożnaskładacwterminie21dnioddatypublikacji

óilJienń

(ricżv się daia Wpływu do tut' Urzędu):

Województwa
w formie pisemnej, nu "oi"r, ivab Marszałkowski
al. Piłsudskiógo 8, 90-051 ŁódŻ'
oepartamJńi ńórniót*u i o"i.nib'óoońń1",
Marszałkowskiego Wojewodztwa
ustnie do protokołu, W. sieoźioi" Urzędu
Wodnej, al' Piłsudskiego 8'
ŁÓdzkiego, w Wydziale sroJo*ńr," i Goipooarki

!l*

oJJ;".u

Łódzkiego'

adres e-mail:
!g
opatrywania ich kwalifikowanym

środków komunikacji
-xońieczńoscielektronicznej

powietrze@lodzkie.pl, bez
r'
w ustańie z dnia 5 września 2016
podpisern elektronicznYffi,.o którym mow9
elektronicznej.
o usługachl"ui"ńi" oróz identyfikacji
i wniosków jest Zarząd Wojewodztwa
organem właŚciwym do rozpat rzenia uwag
terminu pozostbwia się bez rozpatrzenia'
Łódzkiego' Uwagi lub wnioski złozone_i" 'płvńi"

