
 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY W KUNOWIE 

OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE 

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY KUNÓW DO ROKU 2030. 

 

Przedmiot konsultacji: 

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów do 
roku 2030”. Pełna treść projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów do roku 
2030” dostępna będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 10 maja 2022 r., na portalu internetowym 
www.kunow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów na portalu 
https://kunow.biuletyn.net/ oraz siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b,  
27-415 Kunów, pokój 301.  

Termin konsultacji: 

10 maja 2022 r. – 02 czerwca 2022 r. 

Uwagi oraz opinie, które wpłyną poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane. Decyduje data 
wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. 

Cel konsultacji: 

Pozyskanie opinii oraz uwag od mieszkańców o projekcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 
i Gminy Kunów do roku 2030.  

Termin i sposób przekazywania opinii i uwag:  

Opinie i uwagi przyjmowane będą w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 
oraz elektronicznej (e-mail: urzad@kunow.pl), na formularzu zgłoszenia uwag w ramach konsultacji 
projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów do roku 2030 dostępnym: 

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów: https://kunow.biuletyn.net/; 
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie: www.kunow.pl; 
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie; 
4) w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, pokój 

301. 

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem uwagi i opinie albo opatrzone podpisem 
i pieczęcią z danymi osoby podpisującej, zamieszczone na formularzu konsultacyjnym z dopiskiem 
„Konsultacje projektu PGN” należy przekazać: 

a) drogą elektroniczną na adres: urzad@kunow.pl (skan podpisanego formularza), 

b) osobiście, składając na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 
Kunów,  

c) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 
Kunów, 

najpóźniej do dnia 02 czerwca 2022 r.  

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do przesłania uwag i opinii do konsultowanego projektu 
dokumentu, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta i Gminy Kunów do roku 2030.  



Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie po 
dniu 02 czerwca 2022 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem albo nieopatrzone podpisem 
i pieczęcią z danymi osoby podpisującej oraz przesłane w formie innej niż na formularzu 
konsultacyjnym, nie będą rozpatrywane. 

Wyniki konsultacji społecznych podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Kunów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów.  

Osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Mazur – Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie – tel. 41 26 13 174 w. 51. 

 
 


