
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 703/2022 

Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

 
OGŁOSZENIE 

w sprawie konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów 
dokumentów pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030" oraz Prognoza 

Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na 
lata 2021-2030" 

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr 
XXVII/304/2021 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Buskiego, Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju przedkłada 
do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projekty dokumentów pn. "Program 
Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030" oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu 
dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030". 

 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 11 lutego 2022 r. do 3 marca 2022 r. 

 
Uwagi do konsultowanych dokumentów należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza 

konsultacji do dnia 3 marca 2022 r. pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 
15, 28-100 Busko-Zdrój, lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w 
godzinach pracy Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwo@powiat.busko.pl 
podając w temacie: "Konsultacje PRPB2021-2030 - SOOŚ". 
 

Projekty dokumentów pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030" oraz Prognoza 
Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-
2030" zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju   
https://bip.powiat.busko.pl/ oraz na stronie internetowej https://www.powiat.busko.pl. Dodatkowo w Biurze 
Obsługi Interesanta dostępna jest wersja papierowa dokumentów oraz formularze konsultacji. 

 
O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego  
w Busku - Zdroju. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu nie zostaną rozpatrzone. 
W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami Referatu Inwestycji i Promocji w tut. Starostwie, tel. 41-370-
50-28, 41-370-50-49. 

 
 
 
 


