
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


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. 

 

   

 

 


