
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 5a, ust 1 i 2 oraz 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.),   art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405.), oraz Uchwały 

Nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska Wójt Gminy Karczmiska 

informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ,,Programu Ochrony  Środowiska dla 

Gminy Karczmiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”. 

Możliwość zapoznania się z treścią projektu: 

Z treścią ww. programu zapoznać się można w formie papierowej w Urzędzie Gminy Karczmiska, 

ul.  Centralna 17, 24-310 Karczmiska, w godzinach pracy urzędu, oraz w formie elektronicznej 

(do pobrania w załączniku). 

Osoby upoważnione do wzięcia udziału w konsultacjach i cel konsultacji: 

Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Gminy Karczmiska. Celem 

konsultacji jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Karczmiska na temat projektu ,,Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”. Osoby 

zainteresowane po zapoznaniu się z projektem mają możliwość składania swoich uwag. 

Termin przeprowadzenia konsultacji: 

Konsultacje trwają od dnia 04.08.2017 r. do dnia 25.08.2017 r. Brak uwag ze strony mieszkańców 

Gminy Karczmiska w tym terminie uznaje się za akceptację programu. 

Forma konsultacji: 

Mieszkańcy gminy Karczmiska mogą zgłosić swoje stanowisko w sprawie ww. projektu w postaci 

formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony formularz można złożyć: 

 Osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska,   

 Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Karczmiska ul. Centralna 17 24-310 Karczmiska, 

 Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 

z póź. zm.) formularze złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych formularzy jest Wójt Gminy Karczmiska. 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 27 lipca 2017 roku. 

Załączniki: 

1. Projekt programu 

2. Formularz konsultacji 


