
PROTOKÓŁ 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) 
oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 194/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 
29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
projektów uchwał: 

1. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Pilica 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

2. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

3. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy 

1) Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/289/2010 Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego, oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 194/2020 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał: 

1. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Pilica oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

2. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym 

3. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 



2) Projekty uchwał oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Miasta i Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pU w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem 
www.pilica.bip.iur.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica. 

3) Konsultacje były prowadzone w dniach od 30 września 2020 r. do 7 października 
2020 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego, 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) Żadna z organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie 
0 działalności pożytku publicznego, nie wniosły uwag, opinii i propozycji 
do projektów uchwał. 

5) Protokół z wynikami konsultacji zamieszczony został na stronie internetowej Miasta 
1 Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem www.pilica.bip.iur.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. 
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