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I. Podstawa prawna konsultacji 
 

Konsultacje prowadzone były na podstawie Uchwały Nr LV/305/17 Rady Miejskiej 

w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta 

i Gminy Kunów.  

II. Przedmiot i cel konsultacji społecznych 
 

Przedmiotem konsultacji był projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 

Kunów do roku 2030”. Celem konsultacji było pozyskanie opinii oraz uwag od mieszkańców 

o projekcie 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 była 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 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie,  

ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, pokój 301. 

III. Termin konsultacji 
 

Konsultacje prowadzone były w terminie od 10 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r. 

IV. Organizacja konsultacji społecznych, w tym wykorzystane 

formy konsultacji i termin ich prowadzenia 
 

Opinie i uwagi przyjmowane były w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

w Kunowie oraz w formie 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” można było przekazać: 

 

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

https://kunow.biuletyn.net/
http://www.kunow.pl/
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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. 

 

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 były rozpatrywane. 

 

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji był Referat Infrastruktury i Gospodarki 

Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. Osobą do kontaktu była Pani Małgorzata 

Mazur – Kierownik powyższego Referatu.  

 

V. Przebieg i podsumowanie przeprowadzonych konsultacji 

społecznych  
W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy i pozostali interesariusze mieli 

możliwość zgłaszania uwag do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 

Kunów do roku 2030 na przygotowanym w tym celu formularzu zgłoszenia uwag.  

W terminie prowadzonych konsultacji nie złożono żadnych uwag i wniosków.  


