
 
 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 54 ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 
 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
 

podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach 
realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego Fundusze 
Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. 
Jednocześnie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że: 

1. Wszyscy zainteresowani w dniach od 26 stycznia do 17 lutego 2022 roku mogą się zapoznać 
z dokumentacją sprawy, tj. projektem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii 
i Mazur na lata 2021-2027 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu programu. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, w godzinach 8.00-14.00 oraz 
dostępna jest na stronach: bip.warmia.mazury.pl, warmia.mazury.pl oraz 
strategia.warmia.mazury.pl. 

2. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 1. 
3. Uwagi i wnioski należy składać na formularzu, który wraz z projektem programu regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 oraz Prognozą oddziaływania na 
środowisko ww. projektu programu jest dostępny do pobrania na stronach internetowych, 
o których mowa w pkt 1 lub ustnie do protokołu w miejscu udostępnienia dokumentów, o którym 
mowa w pkt. 1. 

4. Wypełnione i podpisane formularze (w formacie edytowalnym lub pdf) należy przekazywać:  
a) drogą elektroniczną na adres: wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl, 
b) drogą korespondencyjną na adres: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego 

w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,   
c) w miejscu udostępnienia dokumentów, o którym mowa w pkt 1.  

5. Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie wymagają 
konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.  

6. W tytule korespondencji należy wpisać „Uwagi i wnioski do POŚ/FEWIM”. 
7. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 zostaną pozostawione bez 

rozpatrzenia. W przypadku przesłania uwag pocztą o zachowaniu ww. terminu decyduje data 
stempla pocztowego. 

 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 
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