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Mosina, 15 lutego 2019 

   
OBWIESZCZENIE 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia 

projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina  
na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

 
Burmistrz Gminy Mosina, na podstawie art. 47 oraz art. 54 ust. 2 w związku 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 (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2081), podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu 
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą  
na lata 2023-2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu. 
Uwagi i wnioski do  projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022  
z perspektywą na lata 2023-2026 można składać do Burmistrza Gminy Mosina w terminie od dnia  
15 lutego 2019 r. do dnia 7 marca 2019 r. w jeden z poniższych sposobów: 

− złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie; 
− drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 

z dopiskiem „Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”; 

− poprzez platformę ePUAP. 
Wzór formularza, stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina  

nr OŚ.0050.19.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-
2022 z perspektywą na lata 2023-2026, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina: 
www.mosina.pl. Dostępny będzie również w Biurze Obsługi Interesanta, Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, u Sołtysów  
w poszczególnych sołectwach oraz u Przewodniczących Osiedli. 

 Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem 
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą 
na lata 2023-2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina: 
www.mosina.pl. 
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