Zarządzenie Nr 1126/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
mobilności miejskiej i opracowania strategii rozwoju elektromobilności
w Płocku.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 1) i §4 pkt 1) Uchwały
Nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka oraz §
10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31
grudnia 2018 roku w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu
organizacyjnego (z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
§1
1. Miasto Płock przystąpiło do opracowania strategii rozwoju elektromobilności w Płocku, która będzie odnosiła się również do zagadnień mobilności
miejskiej.
2. Miasto Płock realizuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju
elektromobilności w ramach dofinansowania i w oparciu o zasady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ”Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2)
Strategia rozwoju elektromobilności”.
§2
Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców Płocka w opracowaniu
dokumentu, zapoznanie z zagadnieniami ujętymi w przedmiotowym dokumencie
oraz dostosowania jego treści do potrzeb i oczekiwań mieszkańców i
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta
poprzez zebranie uwag i planów poszczególnych interesariuszy dot.
elektromobilności i mobilności miejskiej.
§3
1. Konsultacje przeprowadzone będą m.in. w formie spotkań publicznych, w
tym w szczególności jako warsztaty – zaplanowane do realizacji w styczniu
2020 r., w formie spotkań z interesariuszami – największymi przedsiębiorcami, grupami społecznymi i instytucjami publicznymi oraz w formie m.in.

2 ankiet dot. mobilności miejskiej i elektromobilności, przeprowadzonych w
formie elektronicznej.
2. Po przeprowadzeniu spotkań konsultacyjnych i opracowaniu projektu dokumentu odbędą się konsultacje przygotowanej strategii rozwoju elektromobilności, a interesariusze będą mogli zgłosić swoje uwagi i opinie.
§4
Konsultacje prowadzone są w terminie od 21 listopada 2019 r. do zakończenia
procesu opiniowania projektu dokumentu.
§5
Bieżące informacje związane z opracowaniem przedmiotowego dokumentu zamieszczone
będą
na
internetowych
stronach
Urzędu:
http://www.plock.eu/pl/konsultacje_spol.html,
http://rozwojmiasta.plock.eu/,
http://bip.ump.pl/.
§6
Wszelkie informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są w Wydziale
Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.
§7
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Strategii i
Planowania w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.
§8
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/Andrzej Nowakowski

