
 

 

1 / 1 

Zawonia, 28.02.2023 r. 

  

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 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 ze zm.),                         

w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.                

z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) 

zawiadamiam 

o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 

2023-2026 z perspektywą do roku 2030"  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach 

etapu udziału społeczeństwa 

w dniach od  2 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r.  

w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia przy ul. Trzebnickiej 11, 55-106 Zawonia, pok. nr 14,                                  

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawonia 

pod adresem: www.zawonia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawonia. 

W/w projekt dokumentu zostanie zamieszczony na wskazanych stronach internetowych w terminie         

od 2 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r.  

 Jednocześnie informuję, o możliwości składania wniosków i uwag do wymienionego wyżej projektu 

dokumentu w terminie do dnia 23 marca 2023 r. 

Formularz wniosków i uwag publikuje się na stronie internetowej: www.zawonia.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawonia oraz udostępnia się w Urzędzie Gminy Zawonia. 

Formularz wniosków i uwag do ww. dokumentacji należy składać w terminie do dnia 23 marca 2023 r: 

1. na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,  

2. drogą elektroniczną, opatrzony tematem: "Udział społeczeństwa Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Zawonia na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”, na adres: rolnictwo@zawonia.pl,  

3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zawonia, w pok. nr 3, od poniedziałku do piątku                      

w godzinach pracy urzędu. 

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Zawonia. 

Uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia uwagi uznaje się dzień 

wpływu do urzędu. 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Zawonia 

Agnieszka Wersta 
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