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ZARZĄDZENIE NR 194.2022 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

i Gminy Kunów na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1576 i 1747), w związku z art. 30 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 środowisk (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 

1261 i 1783) oraz § 9a załącznika do Uchwały Nr VII/55/2002 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 

2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 r. poz. 2881, z 2014 r. 

poz. 981, z 2017 r. poz. 2993, z 2018 r. poz. 3409, z 2020 r. poz. 3229 oraz z 2021 r. poz. 257, 3945 i 4540), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

i Gminy Kunów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

2. Przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w ust. 1, ma na celu umożliwienie mieszkańcom, 

instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag i wniosków w sprawie Aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 

2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie zbierania pisemnych uwag i wniosków lub 

propozycji z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

2. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 3 października 2022 r. do 25 października 2022 r. 

3. Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2022 - 

2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wzór formularza 

konsultacyjnego dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 3 października 2022 r., na stronie 

internetowej pod adresem: www.kunow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów pod adresem: 

https://kunow.biuletyn.net/     oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-

415 Kunów, pok. 101. 

4. Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze, o których mowa w ust. 1 albo 

opatrzone podpisem i pieczęcią z danymi osoby podpisującej należy dostarczać: 

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

opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

b) osobiście, składając do sekretariatu 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, 

d) ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, w pokoju 

Nr 101. 

http://www.kunow.pl/
https://kunow.biuletyn.net/
mailto:urzad@kunow.pl
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e) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP pod adres: /4f25l3kcff/skrytka. 

5. Zgodnie z art. 41 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, uwagi 

i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

6. Formularze nie zawierające danych osób wynoszących oraz przesłane w formie innej niż na formularzu 

konsultacyjnym, nie będą rozpatrywane. 

7. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów. 

§ 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konsultacji sprawuje Sekretarz Gminy. 

§ 4. Informacja o przebiegu konsultacji oraz ich wyniku zostanie przedstawiona w formie raportu 

z konsultacji. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa 

i Środowiska. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
w Kunowie 

 
 

Lech Łodej 

Rada
Umieszczony obraz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 194.2022 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie 

z dnia 30 września 2022 r. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W KUNOWIE 

OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE 

AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY KUNÓW 

NA LATA 2022 – 2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 

Przedmiot konsultacji: 

Przedmiotem konsultacji jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 

2022-2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Pełna treść Aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 

2030 dostępna będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 3 października 2022 r., na stronie internetowej 

pod adresem: www.kunow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów pod adresem: 

https://kunow.biuletyn.net/     oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-

415 Kunów, pok. 101 

Termin konsultacji: 

Od 3 października 2022 r. do 25 października 2022 r. 

Zgodnie z art. 41 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, uwagi 

i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia 

Cel konsultacji:  

Pozyskanie opinii oraz uwag od mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych o Aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030 wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Termin i sposób przekazywania opinii i uwag: 

Uwagi i wnioski przyjmowane będą  na formularzu zgłoszenia uwag w ramach konsultacji społecznych  

aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2022-2025 z perspektywą do 

roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dostępnym: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów: https://kunow.biuletyn.net/; 

2) na stronie internetowej Gminy Kunów:  www.kunow.pl; 

3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie; 

4) w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska, pokój 101. 

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze, o których mowa powyżej albo 

opatrzone podpisem i pieczęcią z danymi osoby podpisującej należy dostarczać: 

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

opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

http://www.kunow.pl/
https://kunow.biuletyn.net/
mailto:urzad@kunow.pl
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b) osobiście, składając do sekretariatu 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, 

d) ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, 

w pokoju Nr 101. 

e) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP pod adres: /4f25l3kcff/skrytka. 

najpóźniej do dnia 25 października 2022 r. 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do przesłanie wniosków i uwag do konsultowanego projektu 

dokumentu, które pozwolą na wypracowanie ostatecznej wersji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta            

i Gminy Kunów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Formularze nie zawierające danych osób wynszący 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 w Kunowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów. 

Osobą do kontaktu jest Pan Andrzej Sidor - Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa                   

i Środowiska –  tel. 41 261 10 34. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
w Kunowie 

 
 

Lech Łodej 

Rada
Umieszczony obraz
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 194.2022 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie 

z dnia 30 września 2022 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG I WNIOSKÓW W RAMACH KONSULTACJI 

AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY KUNÓW NA LATA 2022 – 2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 

Uzupełniony formularz prosimy przesłać do dnia 25 października 2022 r. w jednej z form: 

a) drogą elektroniczną na adres: urzad@kunow.pl  (skan podpisanego formularza) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tytule emaila prosimy wpisać „Konsultacje aktualizacji POŚ”, 

b) osobiście, składając do sekretariatu 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, 

d) ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, w pokoju Nr 101. 

e) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP pod adres: /4f25l3kcff/skrytka. 

Uwagi i wnioski zgłoszone po … października 2022 r. nie będą rozpatrywane. 

1. Informacje o zgłaszającym: 

Imię i nazwisko1)  
 

Nazwa podmiotu2)  
 

Adres do korespondencji 
 

2. Zgłaszane uwagi, opinie, propozycje: 

Lp. Rozdział Strona Obecny zapis Treść uwagi, wniosku /propozycja zmiany Uzasadnienie 

 
1. 

     

 
1) Uzupełnić w wypadku osoby fizycznej 
2) Uzupełnić w wypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, instytucji, stowarzyszenia itp. 

mailto:urzad@kunow.pl
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2. 

     

 
3.  

     

  

podpis ______________________________ 

/czytelny podpis zawierający imię i nazwisko 

albo pieczęć z danymi podpisującej osoby i podpis/ 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 41 261 10 34,  urzad@kunow.pl. 

Klauzula informacyjna dla osób załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z 2018 r. Nr 127, str. 2 oraz z 2021 r. Nr 74, str. 35, zwanym dalej „RODO”) informuję, że: 

Tożsamość administratora i dane kontaktowe: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie, działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy 

w Kunowie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45B, 27-415 Kunów. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby 

administratora, e-mailem: urzad@kunow.pl, telefonicznie: 41 261 31 74.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną - adres email:  iod@kunow.pl, 

pisemnie na adres: ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów lub telefonicznie: 41 261 31 74 wew. 68. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania: 

mailto:urzad@kunow.pl
mailto:urzad@kunow.pl
mailto:iod@kunow.pl
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Art.6. ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego), oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Dane osobowe są 

przetwarzane w celu zebrania uwag i wniosków Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2022 -2025 z perspektywą do roku 

2030 zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 

1576 i 1747), w związku z art. 30 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 środowisk (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261 i 1783). 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego 

obowiązków, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), a także innym podmiotom 

upoważnionym do pozyskania Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa (tj. § 63 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz. U. 

z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (okres wskazany w ww. rozporządzeniu). 

Przekazanie danych poza EOG: 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Prawa podmiotów danych: 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych,  prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. 

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami 

wynikającymi z przepisów prawa i zasadami archiwizacji. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie: 

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
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Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel.: 22 531 03 00. 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: 

Podanie danych osobowych, co do zasady wynika z przepisu prawa. W wypadku, gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do załatwienia 

sprawy, ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości załatwienia sprawy. 

  

   

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie 
 
 

Lech Łodej 

 

Rada
Umieszczony obraz




