
Zarządzenie Nr WAO.0050.171.2021 

Burmistrza Łomianek 

z dnia 12 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu 

pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki” 

 Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), uchwały Nr XXIX/192/2005 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych w Mieście i Gminie Łomianki zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w okresie od 30 sierpnia 

2021 r. do 30 września 2021 r. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian 

klimatu dla Gminy Łomianki”. 

3. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 2,  ma na celu zebranie 

uwag, wniosków i opinii mieszkańców gminy. 

§ 2. 

1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, posiadają zasięg ogólnogminny  

i skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Łomianki.  

2. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomiankach http://bip.lomianki.pl, 

na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz w pozostałych kanałach komunikacyjnych Urzędu. 

3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej. Zostanie zorganizowane 

jedno studyjne spotkanie z mieszkańcami. Termin i miejsce spotkania zostaną podane 

do publicznej wiadomości z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Ankieta 

konsultacyjna stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

http://bip.lomianki.pl/


§ 3. 

1. Projekt dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy 

Łomianki” oraz „Wzór ankiety konsultacyjnej” zostanie udostępniony w dniu 

ogłoszenia konsultacji na stronie internetowej Gminy Łomianki www.lomianki.pl 

w zakładce Ogłoszenia / Obwieszczenia https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia. 

2. Projekt dokumentu w wersji papierowej dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców 

Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115 oraz Referacie Funduszy 

Zewnętrznych, ul. Warszawska 71, pokój 8. 

3. Podpisane ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym  

w § 1 ust. 1.  

4. Ankiety można składać w następujący sposób: 

1) osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Warszawska 115 w Łomiankach, 

2) pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Łomiankach,  

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki z dopiskiem na kopercie „Konsultacje 

Społeczne - Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki”,  

3) pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

um@poczta.lomianki.pl, w temacie wiadomości wpisując „Konsultacje Społeczne 

- Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki”. 

§ 4. 

1. Po zakończeniu konsultacji wyniki zostaną podane niezwłocznie do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach 

www.lomianki.pl w zakładce Ogłoszenia / Obwieszczenia 

https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia. 

§ 5. 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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