
Bestwina, dn. 16 października 2019 r. 

GiŚ.602.4.2019 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BESTWINA 

 

O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWANIU PRZEZ GMINĘ BESTWINA 

 „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 

2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025” 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1396) i art. 39 ust. 1 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy 

Bestwina podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału 

społeczeństwa w opracowywaniu przez Gminę Bestwina dokumentu: „PROGRAM 

OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2019-2022 Z 

PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025". 

 Z treścią projektu „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 

BESTWINA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025 " można zapoznać 

się w terminie od dnia 17 października 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.: 

• w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 pok. Nr 13, w godzinach pracy 

Urzędu, 

• na stronie internetowej: www.bip.bestwina.pl  w zakładce Obwieszczenia i ogłoszenia. 

 

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie od dnia  

17 października  2019 r. do dnia 8 listopada 2019 roku.  

• w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 

Bestwina, 

• W formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111,  

pok. nr 13, 

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: info@bestwina.pl bez 

konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

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 ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bestwina.  

 

 

http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska/74/Ochrona_srodowiska/
mailto:info@bestwina.pl

