
Zarządzenie nr 309.2021 

Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 listopada 2021r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Komprachcice na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 5a ust.1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20121. poz. 1372, z późn. zm.) 
oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 i 5 uchwały nr VI.22.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019r. w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice, zarządzam co 
następuje: 

§ 1 

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice. 
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2021 – 2024 

z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

§ 2 

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Komprachcice na temat projektu Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

§ 3 

Konsultacje odbędą się w dniach od 17 listopada do 8 grudnia 2021r. 

§ 4 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone  zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 i 5 uchwały nr VI.22.2019 Rady Gminy 
Komprachcice z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Komprachcice poprzez zamieszczenie Projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej Urzędu Gminy Komprachcice. 

2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag na Formularzu zgłaszania 
uwag do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2021 – 2024 z 
perspektywą do 2028 roku” , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Komprachcice 
www.komprachcice.pl, na której zamieszczony będzie projekt Programu wraz z prognozą oraz formularz 
uwag. 

4. Formularz uwag dostępny będzie również w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komprachcice. 

§ 5 

Wypełniony formularz należy w terminie określonym w § 3 przesłać na adres skrzynki pocztowej 
srodowisko@komprachice.pl bądź złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komprachcice. 

§ 6 

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy 
Komprachcice www.komprachcice.pl. 

§ 7 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Inspektor ds. ochrony środowiska. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

              WÓJT 

                             Leonard Pietruszka 


