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Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany uchwały 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 

miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 
 

1. Przedmiotowe konsultacje społeczne ogłoszono w dniu 31 stycznia  2020 r. Ogłoszenie 

w sprawie konsultacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na słupach ogłoszeniowych 

rozmieszczonych na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, 

a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.  

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.  

Ogłoszenie było dostępne do 5 marca 2020 r. 

2. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 15 lutego 2020 r. do 5 marca  

2020 r.  

3.  Zgłoszono nw. uwagi, opinie, propozycje: 

1) za pomocą poczty elektronicznej: 

a) przekazana 17 lutego 2020 r. przez p. DB – 1 propozycja wniesiona w terminie,  

nie dotyczy przedmiotu konsultacji, 

b) przekazana 20 lutego 2020 r. przez p. PK – 3 uwagi wniesione w terminie, nie dotyczą 

przedmiotu konsultacji, 

c) przekazana 20 lutego 2020 r. przez p. JS – 1 propozycja wniesiona w terminie, nie dotyczy 

przedmiotu konsultacji; 

2) za pomocą poczty tradycyjnej: 

a) przekazana 21 lutego 2020 r. przez p. WM – 2 propozycje wniesione w terminie,  

nie dotyczą przedmiotu konsultacji, 

b) przekazana 3 marca 2020 r. przez p. JK i p. WK – 3 uwagi wniesione w terminie,  

nie dotyczą przedmiotu konsultacji; 

3) z wykorzystaniem urny dostępnej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przy Biurze Obsługi 

Interesanta: 

a) przekazana przez p. KZ – 1 propozycja wniesiona w terminie, nie dotyczy przedmiotu 

konsultacji, 

b) przekazana przez p.  WL – 2 propozycje wniesione w terminie, nie dotyczą przedmiotu 

konsultacji, 



c) przekazana przez p. ZL – 1 propozycja wniesiona w terminie, nie dotyczy przedmiotu 

konsultacji, 

d) przekazana przez p.  HP i p. JP – 2 propozycje wniesione w terminie, nie dotyczą 

przedmiotu konsultacji, 

e) przekazana przez p.  HK – 1 propozycja wniesiona w terminie, nie dotyczy przedmiotu 

konsultacji. 

 

4. Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Bielsku-Białej oraz w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”. 
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