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Tyczyn, dnia 23.10.2017 r.

RGO.602.1.2017
UZASADNIENIE
dotyczące udziału społeczeństwa w przyjęciu dokumentu pn.: „Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku".
Uzasadnienie, zgodnie z art. 42 pkt 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. 2017 poz. 1405), zawiera
informacje o udziale społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę
i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.), 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 (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405),
Burmistrz Tyczyna Obwieszczeniem z dnia 27.07.2017 r. podał do publicznej wiadomości
informację (na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Gminy Tyczyn) o opracowywaniu projektu dokumentu pn. „Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku".
W obwieszczeniu podano informację o możliwości zapoznania się z projektem opracowania
w siedzibie Urząd Miejskiego w Tyczynie ul. Rynek 18, pok. 24, w godzinach pracy urzędu
oraz na stronie Gminy Tyczyn (http://www.tyczyn.pl/) i w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://www.bip.tyczyn.pl/).
Jednocześnie zgodnie z art. 39 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) wskazano 21-dniowy termin na
składanie uwag i wniosków – tj. od dnia 3 sierpnia 2017 r. do 23 sierpnia 2017 r. Uwagi
i wnioski, zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu, można było wnosić w formie
pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie w godzinach
pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) wysyłając na adres e-mail:
tyczyn@tyczyn.pl. W obwieszczeniu pouczono także, że organem właściwym do rozpatrzenia
uwag i wniosków jest Burmistrz Tyczyna. Podstawowe dane o projekcie ww. Programu zostały
zamieszczone także w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, dostępnym na
stronie internetowej BIP. Wobec powyższego należy uznać, że zapewniony został udział
społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku". W wyznaczonym terminie nie
wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
Zgodnie z art. 42 pkt 2 ww. ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu
wymagającego udziału społeczeństwa dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie
zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób

zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone
w związku z udziałem społeczeństwa.
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