Zarządzenie Nr 4019/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
„Koncepcji ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w mieście Płocku – stop
tirom. Zadanie budżetu obywatelskiego 2013.”

Na podstawie § 3 i § 4 pkt. 1 uchwały nr 455/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku w
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka oraz
§10 ust.1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr
2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012r. w brzmieniu określonym zarządzeniem Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013r., zmienionym zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia
10 lipca 2013r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013r., Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia
2013r. i Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. zarządzam, co następuje.
§1
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu „Koncepcji
ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w mieście Płocku – stop tirom. Zadanie budżetu
obywatelskiego 2013.” zwanego dalej projektem Koncepcji.
§2
Celem konsultacji społecznych jest:
1. poznanie opinii mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie proponowanych do wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych po ulicach miasta Płocka,
2. stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do rozwiązań zaprezentowanych w Koncepcji.
§3

1. Wzór formularza, na którym należy składać opinie, propozycje, uwagi stanowi załącznik nr
2.

3.

1 do niniejszego zarządzenia.
Informacja o konsultacjach wraz z projektem Koncepcji zostanie udostępniona na stronie
internetowej www.plock.eu
Ponadto projekt Koncepcji zostanie wyłożony na stanowisku nr 7 w Biurze Obsługi Klientów
Urzędu Miasta Płocka.
Wypełniony formularz można:
1) przesłać pocztą elektroniczną na adres: stoptirom@plock.eu lub
2) złożyć na stanowisku nr 7 w Biurze Obsługi Klientów lub
3) przesłać pocztą na adres: Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu
Drogowego, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

§4
Termin zakończenia konsultacji: 31 stycznia 2014 roku.

§5
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pełnomocnik ds.
Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Płocka.
§6
Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.plock.eu
w terminie 21 dni od upływu terminu wyznaczonego na zgłaszanie opinii, propozycji i uwag.
§7
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 4019/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2013 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII, PROPOZYCJI, UWAG *
do projektu ” Koncepcji ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w mieście Płocku – stop
tirom. Zadanie budżetu obywatelskiego 2013.”, zwanego dalej Koncepcją.
Termin zgłaszania opinii do projektu Koncepcji: do 31 stycznia 2014 roku.
Nazwisko i imię, adres zameldowania osoby wnoszącej opinie, propozycje, uwagi:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Opinie/propozycje/ uwagi dotyczące zmian w
Koncepcji: ....................................................................................................................
........
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) wy rażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:

1)

przeprowadzenia konsultacji w ramach opracowania projektu „Koncepcji ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w mieście Płocku – stop tirom. Zadanie budżetu obywatelskiego 2013.”.

2)

Oświadczam, że z chwilą złożenia opinii/uwagi/propozycji zrzekam się na rzecz Miasta Płocka całości praw autorskich majątkowych do projektu na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).

Płock, dnia: ...........................
............................................................
Podpis zgłaszającego opinie/uwagi/propozycje*
* niepotrzebne skreślić
Formularz zgłoszenia opinii, propozycji, uwag można:

•
•
•

przesłać pocztą elektroniczną na adres: stoptirom@plock.eu lub
złożyć na stanowisku nr 7 w Biurze Obsługi Klientów Urzędu Miasta Płocka lub
przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

