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Obwieszczenie  
  

O wyłożeniu do wglądu publicznego:  

Projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciężkowice na 

lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2028 ”. 
 

Działając na podstawie art.39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianie informacji                      

o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na 

środowisko ( t.j. Dz.U.2021 poz.2373 ze zm.), 
 

Burmistrz Gminy Ciężkowice zawiadamia: 
 

iż w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia istnieje możliwość 

zapoznania się z niezbędną dokumentacją w sprawie sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Ciężkowice na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2028”. 

Z projektem ww. dokumentu, który wyłożony jest do wglądu publicznego można zapoznać się                                 

w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ciężkowice (ul.Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice) 

oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Ciężkowice w zakładce /konsultacje społeczne/.  

Zgodnie z art. 53,57 i 58 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udział 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz Gminy 

Ciężkowice wystąpił do właściwych organów, tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu w Krakowie z wnioskiem z dnia 28.02.2022 

r. o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tutejszy organ 

uzyskał opinię z powyższych organów z którymi można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciężkowice                           

w Referacie Gospodarki Komunalnej.  
 

Zgłaszania uwag, propozycji do ww. projektu dokumentu należy dokonać na piśmie za pomocą formularza 

konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia. 

Formularz konsultacyjny dostępny jest w wersji: 

1. elektronicznej na stronie internetowej /www.ciezkowice.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Ciężkowice w zakładce/konsultacje społeczne/. 

2. papierowej w budynku Urzędy Gminy w Ciężkowicach, z siedzibą przy ul.Tysiąclecia 19, 33-190 

Ciężkowice, na parterze/punkt informacyjny/ 
Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczać: 

1) w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza konsultacyjnego na adres: ug@ciezkowice.pl  

2) w formie papierowej poprzez wrzucenie formularza konsultacyjnego do skrzynki podawczej 

wywieszonej przed Urzędem Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19 lub poprzez przesłanie formularza 

konsultacyjnego pocztą na adres: Urząd Gminy w Ciężkowicach , ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice.  

3) przesłanie drogą listowną na adres urzędu gminy: Urząd Gminy Ciężkowice ul. Tysiąclecia 19, 33-190 

Ciężkowice;  

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 11 kwietnia 2022 r. do 4 maja 2022 r. Wszelkie uwagi                    

i opinie można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2022 r. do godziny 15.00 
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