
Zarządzenie Nr OŚ.42.2017 Wójta Gminy Brańszczyk  

z dnia 22.09. 2017 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020  z uwzględnieniem perspektyw na lata 

2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia  

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 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. 2017 r. 

poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:  

§ 1. 

1. Przeprowadza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020  z uwzględnieniem perspektyw na lata 

2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku.  

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 22.09.2017 r. 

3. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 23.10.2017 r. 

4. Miejscem przeprowadzenia konsultacji jest Urząd Gminy Brańszczyk.  

5. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje wszystkie obszar Gminy Brańszczyk. 

Konsultacje są skierowane do mieszkańców Gminy, a także do zainteresowanych instytucji, 

organizacji i stowarzyszeń.  

6. Konsultacje zostaną ogłoszone poprzez:  

1) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

informacji o konsultacjach wraz z formularzem opinii 

2) podanie do publicznej wiadomości informacji o konsultacjach wraz z formularzem opinii 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

7. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie sondy poprzez wypełnienie formularza opinii 

dostępnego na stronie internetowej Gminy i przesłanie formularza opinii na adres mailowy: 

sekretariat@branszczyk.pl, bądź pocztą na adres: Urząd Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła 

II 45, 07-221 Brańszczyk. 

mailto:sekretariat@branszczyk.pl


8. Dopuszcza się możliwość wyrażenia opinii w dowolnej formie pisemnej poprzez przesłanie jej 

pocztą na ww. adres albo złożenie w Urzędzie Gminy w Brańszczyku, w godzinach 

urzędowania.  

9. Wzór formularza opinii do konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

10. Pisemne ogłoszenie o konsultacjach społecznych przeznaczone do ogłoszenia na tablicach oraz 

do zamieszczenia na stronie internetowej Gminy (www.branszczyk.pl) stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia.  

11. Protokół z konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy (BIP) w terminie nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.  

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. ochrony środowiska i rolnictwa. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                Wójt 

mgr Mieczysław Pękul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 17. ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 627, z późn. zm.) Wójt Gminy, w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska. Stosownie do art. 39  

ust. 1 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), organ opracowujący projekt dokumentu 

wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości 

informację o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w 

którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu 

składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania, 

organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.  

Organem przeprowadzającym konsultacje jest Wójt Gminy Brańszczyk, który w terminie 

nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji podaje do publicznej wiadomości protokół z 

przeprowadzonych konsultacji. 

 

 

                Wójt 

mgr Mieczysław Pękul 

 


