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OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Cielądz, działając na podstawie art. 30 i 39 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 202lr. poz. 2373 ze zm.), podaje do 
publicznej wiadomości informację o: 

przystąpieniu do opracowania projektu Koncepcji programowej gospodarki 
wodno -ściekowej na terenie gminy Cielądz 

Koncepcja programowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy 
Cielądz jest dokumentem strategicznym, mającym za zadanie przedstawić 
mieszkańcom gminy proponowane rozwiązania wraz z szacunkowym 
harmonogramem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 
Informuję zatem o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
sprawy, która obejmuje, projekt ww. dokumentu. 

Dokumentację, o której mowa wyżej wyłożono do publicznego wglądu 
w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu, pokój Nr 1 O w następujących terminach: 
pon., wt., czw. w godz. 8.00-16.00, śr. w godz. 08.00 - 17 .00 oraz w pt. w godz. 
08.00 - 15.00. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w okresie od 29 
marca 2022r. do 19 kwietnia 2022r. 

Informuję, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 202lr. poz.2373 ze zm.) każdy ma prawo do składania uwag 
i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Cielądz 
lub na adres e-mail: urzad@cieladz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r. 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się 
bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wni 'w jest 
Wójt Gminy Cielądz. \ w 

Otrzymują: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cielądzu 
2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Cielądzu 


