
 
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Gmina Miejska Pruszcz Gdański 
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański 
tel. 58 775 99 21 
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl 

OBWIESZCZENIE 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, 
pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”  

 
Na podstawie 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 ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmianami), 
 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,  
 

podaje do publicznej wiadomości informację o: 
1. przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański 
do 2030”; 

2. możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy, wymagającą 
udziału społeczeństwa, tj. treścią dokumentu projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko tego Planu; 

3. możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, 
tj. do dnia 21 października 2021 r.  

 

Zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa poprzez: 

- publiczne wyłożenie dokumentacji do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz 

Gdański, ul. Grunwaldzka 20, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

pracy Urzędu; 

- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Pruszcz Gdański: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/ wraz z niezbędną  

dokumentacją przedmiotowej sprawy; 

- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Pruszcz Gdański; 

- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w prasie lokalnej. 

Zgodnie z art. 40 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 

i wnioski mogą być wnoszone: 

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20,                 

83-000 Pruszcz Gdański; 

- ustnie do protokołu; 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: planowanie@pruszcz-gdanski.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach 

przeprowadzonej procedury z udziałem społeczeństwa jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. 

Zgodnie z art. 41 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub 

wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 

                    / - / Janusz Wróbel 

https://bip.pruszcz-gdanski.pl/

