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OBWIESZCZENIE  
 

o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska                  

dla Kalisza –miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem  

perspektywy do roku 2022” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko 

projektu Programu ochrony środowiska dla Kalisza –miasta na prawach powiatu 

na lata 2015-2018 z uwzględnieniem  perspektywy do roku 2022”                           

oraz wnoszenia uwag i wniosków do treści tych dokumentów.  

 
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 ustawy z 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 2013, poz. 1235 z późn. 

zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że istnieje możliwość zapoznania się z projektem 

„Programu ochrony środowiska dla Kalisza –miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018                   

z uwzględnieniem  perspektywy do roku 2022” wraz z „Prognozą oddziaływania                          

na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Kalisza –miasta na prawach 

powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem  perspektywy do roku 2022” oraz wnoszenia 

uwag i wniosków do treści tych dokumentów.  

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z wyżej wymienionymi dokumentami w siedzibie 

Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, 

ul. Główny Rynek 20 (Ratusz, I piętro pok. 34 lub 32).   

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kaliszu, 

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 

ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20 (Ratusz, I piętro pok. 34 lub 32), lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wsrk@um.kalisz.pl (wpisując w polu 

<temat> „Program”), w terminie od 12 marca do 3  kwietnia 2015r. 

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kalisza  
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