
 

Informacja z przebiegu konsultacji 
 

społecznych dotyczących projektu uchwał: w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica oraz w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sporządzony w dniu 24 marca 2020 r. 

 

1. Przedmiot konsultacji. 

 

Przedmiotem konsultacji były dwa projekty uchwał: w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica oraz w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

2. Forma konsultacji. 

 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag. 

 

3. Termin konsultacji. 

 

Od 16 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. 

 

4. Osoby i organizacje biorące udział w konsultacjach. 

 

Brak. 

 

5. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w toku konsultacji. 

 

Brak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr V/29/2019 Rady 

Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu  

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, ze 

zmianą Uchwałą Nr XIII/80/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy  z dnia 24 września 

2019 r., oraz zgodnie z Zarządzeniem  Nr 130/2020 Burmistrza  Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica oraz projektu uchwały w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów. 

 

2. Projekty  uchwał oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Miasta i Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pl, w Biuletynie 

Informacji Publicznej w zakładce – konsultacje społeczne pod adresem 

www.pilica.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica. 

 

3. Konsultacje były prowadzone w dniach od 16 marca 2020 r. do 23 marca  2020r. 

Mieszkańcy mogli w tym terminie zgłaszać opinie i uwagi do projektów uchwał w 

kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 

 

4. Nikt z mieszkańców nie wniósł uwag, opinii i propozycji do projektów uchwał. 

 

5. Informacja z przebiegu konsultacji została zamieszczona na stronie internetowej 

Miasta i Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce – konsultacje społeczne pod adresem www.pilica.bip.jur.pl oraz 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Ewelina Borówka 
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