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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁOWICZ  
 
 

Działając na podstawie art. 3 ust.1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40  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 

2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do 

opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Łowicz na lata 2010-2013 z 

perspektywą na lata 2014-2017”. 

Z w/w projektem dokumentu moŜna zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz przy ul. 

Długiej 12, 99-400 Łowicz, parter pokój nr 4, w godz. od 7:30 do 15:30. 

Zgodnie z art. 40 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, uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone 

w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). 

Uwagi i wnioski naleŜy składać w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12, 99-

400 Łowicz, parter pokój nr 4, w godz. od 7:30 do 15:30 w terminie od dnia 12.05.2010 r. do dnia 

04.06.2010 r. Uwagi i wnioski złoŜone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione 

bez rozpatrzenia.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złoŜonych w ramach udziału 

społeczeństwa jest Wójt Gminy Łowicz. 

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczanie: 

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz -  www.lowicz.bipst.pl; 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12 w Łowiczu. 
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