
Ogłoszenie  

o konsultacjach społecznych projektu  

 „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata  

2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027” 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje 
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027”. 

Z treścią dokumentu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 217, w godz. pracy Urzędu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.minsk-maz.pl. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 23.09.2020 r. do 16.10.2020 r. w 
formie przedstawienia przez mieszkańców na piśmie, ustnie do protokołu lub w formie 
elektronicznej ich opinii i uwag do projektu oraz propozycji zmian w tym projekcie. W 
ramach konsultacji odbędzie się protokołowane otwarte spotkanie z możliwością 
składania opinii i uwag, które odbędzie się w dniu 6.10.2020 r. o godz. 1200 w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 6. 

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, wraz z podaniem 
imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uczestniczącej w konsultacjach, 
należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (Biuro Obsługi Klienta, 
pok. nr 4), przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, przesłać pocztą 
elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym na adres: boi@umminskmaz.pl za pomocą przygotowanego 
formularza zgłaszania uwag lub zgłosić ustnie do protokołu. Formularz dostępny w 
wersji elektronicznej na stronie internetowej www.minsk-maz.pl, oraz w wersji 
papierowej w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (Wydział Gospodarki Komunalnej, 
pok. nr 217). 

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie, uwagi 
oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 16.10.2020 r. w godzinach pracy 
Urzędu.  

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki. 
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