
Sprawozdanie z konsultacji społecznych: 

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2021 – 2024 z 

perspektywą do 2028 roku” 

 

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Rady Gminy Komprachcice Nr VI.22.2019 z 

dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami  Gminy Komprachcice.  

 

W dniu 8 listopada 2021 r. Wójt Gminy Komprachcice Zarządzeniem Nr 309.2021 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 zarządził przeprowadzenie w dniach od 17 listopada 2021 r. do 8 grudnia 2021 r. 

konsultacji społecznych do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na 

lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.  

Zgodnie z wymogiem art. 17  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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 2021r. poz. 247, 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 17 listopada 2021 r. do 8 grudnia 2021 

r. Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Komprachcice https://komprachcice.pl/5078/konsultacje-spoleczne-program-ochrony-

srodowiska.html. oraz w biuletynie informacji publicznej pod linkiem 

https://bip.komprachcice.pl/1693/1961/ogloszenia.html. 

 

1. Konsultacje przeprowadzono 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” oraz za pośrednictwem strony internetowej 

Urzędu Gminy Komprachcice, na której zamieszczony był projekt Programu wraz z prognozą 

oraz formularz uwag. 

2. Formularz uwag udostępniono również w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komprachcice. 

 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu zainteresowani mogli zgłaszać:  

 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 poczty 

elektronicznej: ug@komprachcice.pl lub srodowisko@komprachcice.pl.  

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

Urzędu. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek ani uwaga do ww. projektu Programu. 
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