
                                                 ZARZĄDZENIE NR NLROŚ.0050.84 

BURMISTRZA GŁOGÓWKA 

z dnia 16 maja 2017r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r. 

 Na podstawie art. 5a, ust 1 i 2 oraz 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),  art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 

z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.) , w związku z Uchwałą Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej  w 

Głogówku z dnia 31 marca 2016 r.  w sprawie zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Głogówek  

§1.1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest 

projekt  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z 

perspektywą do 2024r. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji 

mieszkańców Gminy Głogówek do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r. 

§ 2.1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Głogówek.  

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są  mieszkańcy Gminy Głogówek. 

§ 3 Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 16 maja 2017r. do 

dnia 6 czerwca 2017r. 

§ 4.Konsultacje prowadzone będą w następujących formach: 

opublikowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-

2020 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r. na 

stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Głogówku: www.bip.glogowek.pl wraz z 

formularzem zgłoszenia opinii lub uwag do strategii. 

wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku, Rynek 1, pok.6-7 wraz z 

formularzem zgłoszenia opinii lub uwag do projektu. 

§ 5. Wypełniony formularz zgłoszenia opinii lub uwag stanowiący załącznik do niniejszego 

Zarządzenia składa się  w Urzędzie Miejskim w Głogówku: 

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@glogowek.pl,  

pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Głogówku, Rynek 1 48-250 Głogówek 

osobiście poprzez złożenie formularza uwag w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku 

Rynek 1 48-250 Głogówek / sekretariat I piętro /, 

uczestnicy konsultacji zgłaszają swoje stanowisko na formularzu, stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia i zobligowani są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem 

dodatkowych informacji takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. 

Stanowiska anonimowe nie będą rozpatrywane. 

§ 6. Burmistrz Głogówka po przeprowadzeniu konsultacji, przedstawi w Biuletynie 

Informacji Publicznej stanowisko w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się referatowi Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony 

Środowiska i Geodezji 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
        

 

/-/ Burmistrz Głogówka 

            Andrzej Kałamarz 
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