
Załącznik nr 2  

do uchwały nr VI-65/2021 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI 

ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM  

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

w sprawie Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 

 

Termin Podjęte czynności 

do  

30 marca 2021 r. 

zamieszczenie ogłoszenia w sprawie konsultacji oraz formularza konsultacyjnego i  

projektu dokumentu poddanego konsultacjom: 

• na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl,   

• w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl,  

• na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa,  

 

przekazanie informacji w sprawie konsultacji oraz projektu dokumentu poddanego 

konsultacjom: 

• radnym powiatu wołomińskiego,  

• Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w powiecie 

wołomińskim, 

• wydziałom merytorycznym Starostwa i jednostkom organizacyjnym 

Powiatu, 

• do urzędów gmin na terenie powiatu wołomińskiego, 

listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów, 

 

podanie do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z 

uzyskanymi odstępstwami z RDOŚ,   

do  

20 kwietnia 2021 r. 

zgłaszanie opinii, uwag, pytań, komentarzy oraz propozycji do projektu Programu 

ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 

 

konsultacje z mieszkańcami powiatu wołomińskiego (badanie z wykorzystaniem 

formularza) poprzez umieszczenie linku z zaproszeniem do wypełnienia 

formularza na: 

• na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl,  

• w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl, 

 

do  

23 kwietnia 2020 r. 

analiza zgłoszonych przez interesariuszy opinii, uwag, pytań, komentarzy oraz 

propozycji do projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu 

wołomińskiego na lata 2021-2025 

 

przygotowanie raportu podsumowującego z konsultacji społecznych, 

 

opracowanie wersji końcowej projektu Programu ochrony środowiska dla 

powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 

 

do  

30 kwietnia 2021 r. 
uzyskanie opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

do  

14 maja 2021 r. 

przedstawienie Raportu podsumowującego przeprowadzone konsultacje społeczne 

Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

do  

14 maja 2021 r. 

podanie do publicznej wiadomości Raportu podsumowującego przeprowadzone 

konsultacje społeczne poprzez zamieszczenie : 

• na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl,  

• w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl,  

na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 
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