
 
 

 

                                                Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ………… 

                                                       Burmistrza Zawadzkiego z dnia………………… 

                                                       w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu 

              „Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030” 

 

 

Formularz do składania uwag do projektu dokumentu „Prognoza oddziaływania na środowisko dla 

Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030” 

 

1. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym 

formularzu lub na jego wersji elektronicznej dostępnego pod adresem: www.zawadzkie.pl ,  

Urząd, Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030. 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_prognoza_oos 

 

2. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż wskazany powyżej zostaną 

automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.  

3. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjo o środowisku           i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 

Art. 39 1. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej 

zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o: 

1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; 

2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona 

wyłożona do wglądu; 

3) możliwości składania uwag i wniosków; 

4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin 

ich składania; 

5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 

6) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone. 

2. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należą: 

1) założenia lub projekt dokumentu; 

2) wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne 

w terminie składania uwag i wniosków. 

      4. Zgłaszanie uwag/propozycji 

 Prognoza Oddziaływania na środowisko: 

Lp. 
Zapis w projekcie dokumentu z 

podaniem numeru strony 
Propozycja zmiany Uzasadnienie 

    

    

    

http://www.zawadzkie.pl/
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_prognoza_oos


 

 

 

Strona 2 

    

 

Imię i nazwisko lub podmiot zgłaszający propozycję (w przypadku 
organizacji/instytucji) 

Adres poczty elektronicznej  

 

 

 

5. Wypełniony formularz należy przekazać w okresie od dnia 03 października 2022 r. do  dnia 24 

października 2022 r.  w następujący sposób:  

1) w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 

(pokój 102), 

2) w formie skanu przesłanego na adres e-mail: ngo@zawadzkie.pl (sondaż internetowy). 

 

mailto:ngo@zawadzkie.pl

