
        Brańszczyk, dnia 22.11.2017 r. 

 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz 

z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. 

 

 

 Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Brańszczyk w sprawie uchwalenia  

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 

2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 22 września 2017 r. do dnia 23 października 

2017 r. 

 

Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach 

wraz z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z 

perspektywą na lata 2021 – 2024  i Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 

na stronie internetowej Gminy Brańszczyk, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Brańszczyku w celu wyrażenia opinii, stanowisk i propozycji w sprawie 

będącej przedmiotem konsultacji. 

 

Opinie wyrażone przez zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, 

organizacje oraz osoby fizyczne mogły być przesłane, poprzez wypełnienie załączonego formularza 

dostępnego na stronie internetowej gminy Brańszczyk, na adres mailowy: sekretariat@branszczyk.pl, 

bądź pocztą na adres: Urząd Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk. 

 

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii. 

 

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr OŚ.42.2017 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 22.09.2017 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  dot. projektu Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 

2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024, protokół z przeprowadzonych konsultacji należy 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (BIP) w terminie nie później niż 30 

dni od daty zakończenia konsultacji. 

 

 

 

Protokół sporządziła:         Wójt 

Irena Zalewska         

inspektor ds. ochrony środowiska     mgr Mieczysław Pękul 

i rolnictwa 
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