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OBWIESZCZENIE 

o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pt.: 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gogolin 

 na lata 2021 – 2032” 

 

Na podstawie 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. z 2021 r. poz. 2373), Burmistrz Gogolina podaje do 

publicznej wiadomości co następuje:  

• przystąpiono do opracowania projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Gogolin na lata 2021 – 2032”, 

• zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu w/w dokumentu w terminie 

03.02.2022 – 24.02.2022 r.   
 

1. Z treścią projektu dokumentu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Gogolin na lata 2021 – 2032” można zapoznać się:  

− w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, Wydział Środowiska, ul. Krapkowicka 6, 47 - 320 

Gogolin, w godzinach pracy Urzędu oraz  

− na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.gogolin.pl 
 

2. Uwagi i wnioski do w/w projektu dokumentu można składać w nieprzekraczalnym terminie 

do 24 lutego 2022 r.:  

− w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, Wydział Środowiska 

ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu; 

− ustnie do protokołu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, w godzinach pracy 

Urzędu, 

− za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: 

urzad@gogolin.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, 

o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).  
 

3. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.  
 

4. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane, 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373). 
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