
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta i Gminy Sokółka na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.) oraz art. 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 2021 r., poz. 247 z późn. 
zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni 
projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sokółka na lata 2022-2025 
z perspektywą do roku 2029” w dniach od 12.11.2021 r. do dnia 02.12.2021 r.

Z treścią opracowanego projektu programu ochrony środowiska zapoznać można sie;

1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce pod adresem 
https://sokolka.pl/info/konsultacie-spoleczne/

2. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce; Plac Kościuszki 1, 16 -  100 
Sokółka, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 105 w godz. 8 ^  . 14 00 . wyłącznie po 
uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty drogą mailową pod adresem 
kancelaria@sokolka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: (85) 711 09 09.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można w terminie do 2 grudnia 2021 r.:

1. przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: 
kancelaria@sokolka.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 -  100 Sokółka, Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Referat Ochrona Środowiska
2. wrzucić do urny umieszczonej na holu Urzędu Miejskiego w Sokółce -  formularz 
powinien być umieszczony w kopercie i podpisany: „Referat Ochrony Środowiska -  
Programu Ochrony Środowiska”
3. przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 
z dopiskiem „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sokółka na lata 2022- 
2025 z perspektywą do roku 2029”.

Przy składaniu uwag i wniosków można posłużyć się formularzem konsultacyjnym 
dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce pod adresem 
https://sokolka.pl/info/konsultacie-spoleczne/

Wnioski lub uwagi złożone po upływie ww. terminu (tj. 02.12.2021 r.), pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

Załączniki:
1. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sokółka na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
2. Formularz konsultacyjny
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