
KONSULTACJE SPOŁECZNE Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na 

lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

WÓJT GMINY KOMPRACHCICE 

w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie programu ochrony środowiska, na zasadach i w trybie określonym w art. 30 i art. 39 ust. 

1 pkt 2, 3, 4 i 5 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.2021.247) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2021.1973 z późn. zm.) 

podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych 

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOMPRACHCICE NA LATA 

2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO 2028 ROKU”  

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Konsultacje będą trwały od dnia 17 listopada do dnia 8 grudnia 2021 roku. 

 Informuję, że z treścią projektu ww. dokumentów można zapoznać się na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice (www.bip.komprachcice.pl, w 

zakładce: ochrona środowiska→ogłoszenia) oraz na stronie Urzędu Gminy w zakładce Aktualności. 

Powyższy projekt dokumentu został także wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w 

Komprachcicach  przy ul. Kolejowej 3, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu (tel. 77/4031712). 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w następujący sposób: 

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

 drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie projektu Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Komprachcice na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku” na adres: 

ug@komprachcice.pl lub srodowisko@komprachcice.pl, 

 osobiście do protokołu w budynku Urzędu Gminy Komprachcice, pokój nr 1 w godzinach pracy 

Urzędu. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Komprachcice. 

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

      Wójt Gminy 

              /-/ 

Leonard Pietruszka 

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 i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 
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