
ZARZĄDZENIE nr XXXIX/2021 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 30 sierpnia 2021 r.  

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1057) oraz art. 30, 39 ust. 1, 40, 41,42 
oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)  oraz Uchwały Nr 
XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry 
na lata 2021-2025 zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry, sąsiednimi 

gminami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi na temat projektu „Strategii 

rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko.   

2. Teren objęty konsultacjami: teren Gminy i Miasta Pyzdry.   

3. Formy konsultacji:  

- wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu w Urzędzie Miejskim w 

Pyzdrach, pokój nr 10, 

- publikacja w BIP wraz z formularzem zgłoszenia uwag umożliwiającym wyrażenie 

opinii, 

- możliwość przesłania formularza elektronicznie na email: admin@pyzdry.pl, 

- możliwość przesłania formularza w formie papierowej na adres ul. Taczanowskiego 

1, 62-310 Pyzdry  

- możliwość złożenia formularza w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach. 

4. Informacja o konsultacjach zamieszczona zostanie:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pyzdry.pl;  

2) na stronie internetowej gminy – www.pyzdry.pl;  

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach;  

4) na tablicy ogłoszeń poszczególnych sołectw w gminie Pyzdry.  

 

§ 2 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 30 sierpnia 2021 do dnia  

7 października 2021.  
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§3 

Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie.  

 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Pyzdr.  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr  

/-/Przemysław Dębski 


