
Sprawozdanie z konsultacji społecznych: 

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017 – 2020” 

 

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Rady Gminy Komprachcice Nr IX/46/11 z dnia 

30 listopada 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami  Gminy Komprachcice.  

 

W dniu 7 marca 2017 r. Wójt Gminy Komprachcice Zarządzeniem Nr 312.2017 w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Komprachcice na lata 2017 – 2020 zarządził przeprowadzenie w dniach od 27 marca 2017 r. do 

10 kwietnia 2017 r. konsultacji społecznych do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Komprachcice na lata 2017 – 2020”.  

Ponadto zgodnie z wymogiem art. 17  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska  (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.). oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, ze zm.) 

projekt Programu poddano konsultacjom społecznym, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa 

w uchwalaniu ww. dokumentu. Przeprowadzone konsultacje społeczne umożliwiły zgłoszenie uwag 

i wniosków. Projekt „Programu…” został upubliczniony w terminie od dnia 23 marca 2017 r. do 

13 kwietnia 2017 r. 

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy Komprachcice 

www.komprachcice.pl. oraz w biuletynie informacji publicznej w zakładce ochrona środowiska. 

 

Konsultacje przeprowadzono w formie badania opinii mieszkańców poprzez przyjmowanie pisemnych 

opinii i wniosków na Formularzu uwag do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Komprachcice na lata 2017 – 2020 udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej Urzędu 

Gminy Komprachcice. Formularz uwag został udostępniony również w Biurze Podawczym Urzędu 

Gminy Komprachcice. 

 

Opinie i uwagi zainteresowani mogli zgłaszać: osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy 

Komprachcice, na piśmie na adres Urząd Gminy Komprachcice ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, 

bądź elektronicznie na adres poczty elektronicznej srodowisko@komprachcice.pl.  

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga do projektu programu. 

 

Dodatkowo w dniu 03 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie robocze w Sali Konferencyjnej Urzędu 

Gminy Komprachcice. W spotkaniu uczestniczyło jedynie 6 osób. W trakcie spotkania nie wpłynęły 

żadne uwagi do projektu programu.  
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