
 
Sprawozdanie 

z podsumowania przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 

 
 
 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą 
do roku 2027 został sporządzony w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zgodnie z ustawą z 
dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2019 poz.1396 z późn. zm.).  Program 
zawiera m.in. rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie oraz przedstawia propozycję zadań, 
które prowadzą do rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Nadrzędnym 
przyjętym celem strategicznym Programu jest „zrównoważony rozwój Gminy Jaktorów z 
uwzględnieniem zarówno potrzeb mieszkańców jak i z poszanowaniem środowiska naturalnego”. 
 
 Na podstawie art. 55 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r poz. 283, 284, 322, 471,1378) oraz Uchwały           Nr 
XXVI/147/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, Wójt Gminy Jaktorów zarządził 
konsultacje do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z 
perspektywą do roku 2027. 
 
 Konsultacje projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 
z perspektywą do roku 2027 przeprowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 32/2020 Wójta 
Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2020 roku i trwały od dnia 25 maja 2020r do 25 czerwca 2020r. 
a następnie na podstawie Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2020 
roku przedłużone zostały do dnia 17 lipca 2020r. 
 
 Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Programu zostały 
wystawione do wglądu dla społeczeństwa zarówno na stronie na stronie internetowej BIP Gminy 
Jaktorów (http://bip.jaktorów.pl) jak również były dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Jaktorów w 
Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaktorów. 
Zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość wnoszenia swoich wniosków i uwag w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
rolnictwo@jaktorow.pl. 
 
 W trakcie konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi i wnioski ze strony społeczeństwa, 
których wyniki oraz sposób uwzględnienia w projekcie zostały określone w załączniku nr.1 do 
niniejszego sprawozdania. W załączniku nr.2 dołączono raport z podsumowania opiniowania, 
konsultacji i postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. 
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