
PREZYDENT MIASTA 
K O S Z A L I N A  

WS-3.602.1.2020. AKS Koszalin, 3 czerwca 2021 r. 

OBWIESZCZENIE 
PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA 

Działając na podstawie art. 39, art. 40 oraz art. 41 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 ze zm.) - zwana dalej u.o.o.ś. 

podaje się do publicznej wiadomości informacje: 

1) o opracowaniu wstępnego projektu dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r" 

2) o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy; 
• przedmiotowa dokumentacja wyłożona jest do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 26, pok. nr 31, w dniach i godzinach przyjmowania klientów (po 
uprzednim telefonicznym umówieniu terminu tel. 94 348 86 92): 

w poniedziałki w godz. 900 - 1700, 
od wtorku do piątku w godz. 800 - 1430. 

• przedmiotowa dokumentacja dostępna jest na stronie https://www.koszalin.pl/ w zakładce 
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Koszalinie (http://bip.koszalin.pl). 

3) zgodnie z art. 29 u.o.o.ś. każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa; 

4) uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

• w formie papierowej (dostarczenie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres: Urząd Miejski 
w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, z dopiskiem: Konsultacje projektu dokumentu 
„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r"; 

• w formie papierowej (dostarczenie wypełnionego formularza konsultacyjnego bezpośrednio do 
Kancelarii Ogólnej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie w godzinach pracy urzędu); 

• ustnie do protokołu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pok. 
nr 31 

• w formie elektronicznej (formularz można wysłać na adres um.koszalin@um.koszalin.pl); 
• w formie elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza zamieszczonego na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie: www.koszalin.pl w zakładce Aktualizacja Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Koszalin: www.bip.koszalin.pl. 

w terminie 21 dni tj. od dnia 4lds.Q(u 2021 r. do dnia £L.&j?:.2021 r. włącznie. 
5) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Koszalina. 

Zgodnie z art. 41 u.o.o.ś. uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną 
bez rozpatrzenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 
• na tablicy ogłoszeń Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie: www.koszalin.pl w zakładce Aktualizacja Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej, 
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie (http://bip.koszali>ypl). 
• w lokalnej prasie. 
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