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RPG.0051.1 2020.AK 

 

Obwieszczenie 

 
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 o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 283 

ze zm.), 

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości 

zapoznania się z: 

1. projektem „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Sejny”  

2. projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją: 
Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sejnach i na stronie internetowej miasta Sejny:  

https://www.um.sejny.pl,  http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/ 

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków: 
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu 

oraz składania uwag i wniosków. 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 21 maja 2020 r. do dnia 12 czerwca 

2020r. w jednej z następujących form: 

- w formie pisemnej w urzędzie Miasta Sejny ul. Józefa Piłsudskiego 25 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, email: anna.kalinowska@um.sejny.pl   

Zgodnie z 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, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 

Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sejny. 

Załączniki: 
1. Projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sejny” 

2. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

                                                                                                        Burmistrz  

               Miasta Sejny 

Arkadiusz Adam Nowalski 
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