
ZARZĄDZENIE NR 46/2022 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 17 maja 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Drzewica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” 

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej 
w Drzewicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Drzewica (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 457) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Drzewica. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Drzewica na lata 2022-
2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. 
dokumentu zwany dalej "projektem". 

§ 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu. 

§ 3. Konsultacje odbędą się w dniach 18.05.2022 r.-07.06.2022 r. Uprawnione do udziału są osoby zamieszkałe 
na terenie Gminy Drzewica. 

§ 4. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu uwag do projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Drzewica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Drzewica, na której zamieszczony zostanie Projekt oraz formularz uwag. 

3. Formularz uwag dostępny będzie również w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, pokój nr 25. 

§ 5. Wypełniony formularz uwag można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
ugm@drzewica.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Urzędu Miejskiego 
w Drzewicy, ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica, w sekretariacie (pokój nr 10), w terminach określonych w § 3. 

§ 6. Wyniki konsultacji społecznych zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Drzewica. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

z up. Burmistrza Drzewicy 
Zastępca Burmistrza 

 
 

Dominik Niemirski 

 

Id: EF90FC7D-496D-4DAB-BC79-5B5394A7D013. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2022 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 17 maja 2022 r. 

Formularz uwag do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzewica na lata 2022-2025 z perspektywą do 
roku 2029” 

 
Lp. 

 
Propozycje do projektu 

Sugerowana zmiana 
(konkretny sugerowany zapis) 

Uzasadnienie 
          (uwagi, opinie) 

    

    

    

Wypełniony formularz należy w terminie od 18 maja 2022 roku do 7 czerwca 2022 roku przesłać na adres: ugm@drzewica.pl, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście 
na adres Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica, w sekretariacie (pokój nr 10). 
Formularz uwag oraz projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzewica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 ” dostępne są na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drzewica. 
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