
 
 
 
 
 

Informacja z przebiegu konsultacji 
 

społecznych dotyczących projektu uchwały  
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzona w dniu  19 lipca 2019 r. 

 
1. Przedmiot konsultacji. 

 
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

2. Forma konsultacji. 
 
Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania 
uwag. 
 

3. Termin konsultacji. 
 
Od 11 do 18 lipca 2019 roku. 
 

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 oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza  
Miasta i Gminy Pilica z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

2. Projekt  uchwały oraz formularz konsultacji został zamieszczony 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, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica. 

3. Konsultacje były prowadzone w dniach od 11 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r. 
Mieszkańcy mogli w tym terminie zgłaszać opinie i uwagi do projektu  
w kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, drogą elektroniczną lub pocztą 
tradycyjną. 

4. Nikt z mieszkańców nie wniósł uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały. 
5. Protokół z wynikami konsultacji zamieszczony został 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. 

 
 
Informację sporządził: Stefan Sajdak 

 
 
1) mieszkańcy Miasta i Gminy; 
organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pilica w zakresie ich 
działalności statutowej. 
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