
WÓJT GMINY LUBICZ 
Ul. Toruńska 21 
87-162 Lubicz Dolny 

 

 

ROŚ.271.1.2022.ES      Lubicz Dolny, dnia 22 listopada 2022r.  

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Lubicz 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz na lata 2022-2030. 

 

Działając na podstawie art. 39 i 40 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 (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami) 

obwieszczam, co następuje: 

 

          §1 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne o zasięgu gminnym, projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz 

na lata 2022-2030. 

 

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców z terenu gminy Lubicz w 

sprawie zapisów projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz na 

lata 2022-2030. 

 

§2 

1. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 przeprowadzone będą w terminie od 

22.11.2022 roku do dnia 28.11.2022 roku. 

2. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie: 

 

1) Wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwał w okresie konsultacji w Urzędzie 

Gminy Lubicz, pok. nr 3 W dniach i godzinach urzędowania; 

2) Publikacji projektu uchwały na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Lubicz www.bip.lubicz.pl; 

3. Uwagi i propozycje mieszkańców należy składać w terminie do 28.11.2022 roku na 

formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia poprzez złożenie w 

Urzędzie Gminy –pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu. 

4. Uwagi i propozycje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 3 zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Lubicz oraz będzie dostępny w Urzędzie Gminy Lubicz 

pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu. 

Z up. Wójta  
                      -  

       Wojciech Rakowiecki  
                       Zastępca Wójta 

 

 

http://www.bip/


WÓJT GMINY LUBICZ 
Ul. Toruńska 21 
87-162 Lubicz Dolny 

 

 

 

Załącznik do obwieszczenia Wójta Gminy Lubicz 

 

 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

 

Dokument podlegający konsultacji: 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Lubicz na lata 2022-2030. 

 

LP.  
Wskazanie § które 
Państwa zdaniem 

wymagałyby zmiany 

 
Propozycja nowych 

zapisów 

 
 

Uzasadnienie 

1.    

2.    

3.    

 

Informacje o zgłaszającym: 

 

Imię i nazwisko - ………………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania - ………………………………………………………………………… 

 

Podpis - ………………………………………………………………………………………… 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz z siedzibą w Lubiczu, 

ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny. Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art. 13 

RODO dostępna jest na stronie https://www.lubicz.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy. 


