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OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Na podstawie art. 30, 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) w związku z uchwałą Nr II/3/2015 

Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

opracowania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowskich Związku Gmin „Barcja”, 

Zarząd Związku Gmin „Barcja” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Prognozy 

oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Związku Gmin „Barcja” na lata 

2021 – 2030. 

 
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii oraz zebranie wniosków i uwag mieszkańców gmin 

członkowskich Związku Gmin „Barcja” dotyczących Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

Aktualizacji Strategii Rozwoju Związku Gmin „Barcja” na lata 2021 – 2030. 

 
Konsultacje przeprowadzone będą w postaci zbierania uwag i wniosków na FORMULARZU 

ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji 

Strategii Rozwoju Związku Gmin „Barcja” na lata 2021 – 2030, w terminie od dnia 01 marca 2022 r. 

do dnia 22 marca 2022 r. (obowiązuje data wpływu). Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i 

nazwiskiem formularze można dostarczać: 

✓ droga elektroniczną na adres barcja@wp.pl  (skan podpisanego formularza),  

✓ drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin „Barcja”, Pl. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn, 

pok. nr 12 (decyduje data wpływu), 

✓ osobiście do siedziby Związku Gmin „Barcja”, Pl. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn, pok. nr 12 

(pisemnie lub ustnie do protokołu). 

Pełna treść Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Związku 
Gmin „Barcja” na lata 2021 – 2030 oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne będą od dnia 
rozpoczęcia konsultacji, tj. od 01 marca 2022 r. w: 

✓ w siedzibie Związku Gmin „Barcja”, Pl. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn, pok. nr 12,  
✓ na stronie internetowej Związku: http://www.barcja.org.pl/ , 

✓ w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin „Barcja”: http://bip.barcja.eu/ . 

Uwagi i wnioski zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 22 marca 2022 r. , niepodpisane 

czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym nie 

będą rozpatrywane.  

                                                                                                Przewodniczący Zarządu 
                                                                                         Związku Gmin „Barcja” 
                                                                                                  (-) Ryszard Niedziółka 
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