
Załącznik nr 4 
do Zarządzenia nr 14/2015
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 19 marca 2015r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentów:

• Strategii Rozwoju Gminy Kruklanki na lata 2015-2021
• Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  dla  „Strategii  Rozwoju  Gminy 

Kruklanki na lata 2015-2021” 

Zgodnie z 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  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

 WÓJT  GMINY  KRUKLANKI
 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektów dokumentów:

• Strategia Rozwoju Gminy Kruklanki na lata 2015-2021
• Prognoza oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Gminy Kruklanki na lata  

2015-2021” 
  

które będą trwały w okresie od  1  9   marca 2015 r. do   10   kwietnia 2015r.  

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich  zainteresowanych o możliwości  zapoznania  się  z 
projektem dokumentów, oraz możliwością składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonych 
projektów.

1. Dokumenty wyłożone są do wglądu: 
1) w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kruklankach ul.22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, 

w godz. pracy Urzędu, tj.  7.00 – 15.00 
2) w wersji elektronicznej na stronie internetowej   http://www.kruklanki.pl
2. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie: od 19 marca 2015 r. do  10 kwietnia 

2015r. za  pomocą  „Formularza zgłaszania  uwag”,  który można pobrać  w  sekretariacie 
Urzędu Gminy w Kruklankach oraz ze strony internetowej: http://www.kruklanki.pl

3. Formularz zgłaszania uwag, można dostarczyć:
1) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kruklanki2@wp.pl,
2) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Kruklankach, ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki,
3) poprzez  pocztę  lub  inny  podmiot  doręczający  na  adres  Urząd  Gminy  w  Kruklankach,

ul. 22 Lipca 11-612 Kruklanki.
4. Formularz o którym mowa w ust.2, który wpłynie na adres e mailowy:  kruklanki2@wp.pl, 

lub zostanie dostarczony do Urzędu Gminy w Kruklankach po godz.15.00,  10  kwietnia 
2015 r. nie będzie brany pod uwagę.

5. Wyniki  konsultacji  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na stronie  www.kruklanki.pl  oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej, nie później niż 30 dni od ich zakończenia. 
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