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2. Wprowadzenie
Zgodnie z 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  (j.t.Dz.U.2016.353  ze  zm.)  przedmiotem  konsultacji  była
Prognoza  Oddziaływania  na  Środowisko  do  projektu  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji
Gminy Krempna na lata 2017-2023. 

3. Cel konsultacji 
Celem konsultacji społecznych było umożliwienie wypowiedzenia się opinii  publicznej na
temat zakresu tematycznego Prognozy Oddziaływania na Środowisko do projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017-2023.

4. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli:

 mieszkańcy gminy;

 mieszkańcy  obszaru  rewitalizacji  oraz  właściciele,  użytkownicy  wieczystych
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze; 

 podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy  działalność
gospodarczą; 

 podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy  działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

 organy władzy publicznej; 

 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

5. Termin konsultacji
Konsultacje  społeczne  Prognozy  Oddziaływania  na  Środowisko  do  projektu  Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017-2023.  przeprowadzono w terminie od
2 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku (30 dni).

6. Forma i tryb konsultacji
Z  projektem  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Gminy  Krempna  na  lata  2017-2023,
Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy



Krempna  na  lata  2017-2023  oraz  pozostałą  dokumentacją  postępowania  można  było  się
zapoznać  oraz  zgłaszać  uwagi  i  wnioski  w  Urzędzie  Gminy  w  Krempnej,  38-232
Krempna 85, w godzinach pracy Urzędu, w pok. Nr 6. Uwagi i wnioski można było przesłać
również drogą elektroniczną na adres: ugkrempna@wp.pl.

Uwagi i wnioski mogły być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków
komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym.  Powyższe informacje zostały podane do publicznej wiadomości  w sposób
zwyczajowo przyjęty,  a także udostępnione na stronie internetowej  www.krempna.pl/ oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krempna.pl/.  

7. Uwagi przesłane pocztą elektroniczną
Na  etapie  konsultacji  społecznych  Prognozy  Oddziaływania  na  Środowisko  do  projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017-2023 nie wpłynęła żadna
uwaga przesłana pocztą elektroniczną.

8. Uwagi zgłaszane ustnie do protokołu
Na  etapie  konsultacji  społecznych  Prognozy  Oddziaływania  na  Środowisko  do  projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017-2023 nie wpłynęła żadna
uwaga ustna.

9. Uwagi zgłaszane pisemnie
Na  etapie  konsultacji  społecznych  Prognozy  Oddziaływania  na  Środowisko  do  projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017-2023 nie wpłynęła żadna
uwaga pisemna.
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