
KPM.0050.254.2021
ZARZĄDZENIE NR 254/2021

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego
projektu dokumentu pt. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Miasta Tomaszów
Mazowiecki”

Na  podstawie  art. 5a  ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (tj.  Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 ) oraz § 1 ust. 3 załącznika do uchwały nr XXVI/252/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2016 r., poz. 1884) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych,  zwanych  dalej  konsultacjami,
dotyczących projektu dokumentu pt. „ Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy
świadczeniu  usług  komunikacji  miejskiej  autobusów  zeroemisyjnych  dla  Miasta  Tomaszów
Mazowiecki” zwanego dalej Analizą kosztów i korzyści.

§ 2. Celem  konsultacji  jest  zebranie  uwag  i wniosków  dotyczących  projektu  Analizy  kosztów
i korzyści.

§ 3. Konsultacje odbędą się w terminie od  07.10.2021 r. do  28.10.2021 r.

§ 4. Opracowanie  Analizy  kosztów  i korzyści  ma  na  celu  stwierdzenie  czy  wprowadzenie  do
eksploatacji  autobusów  zeroemisyjnych  w komunikacji  miejskiej  będzie  wiązało  się  z uzyskaniem
korzyści społeczno-ekonomicznych.

§ 5. 1. Projekt Analizy kosztów i korzyści będący przedmiotem konsultacji i ogłoszenie w sprawie
rozpoczęcia konsultacji stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia i dostępne będą:

- w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Tomaszowa  Mazowieckiego  pod  adresem:
www.bip.tomaszow.miasta.pl,

-  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Tomaszowa  Mazowieckiego  pod  adresem:
www.tomaszow-maz.pl,

- na  stronie  internetowej  Zarządu  Dróg  i Utrzymania  Miasta  w Tomaszowie  Mazowieckim  pod
adresem: www.zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl,

- w  Zarządzie  Dróg  i Utrzymania  Miasta  w Tomaszowie  Mazowieckim  pokój  nr  4,
ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 dostępne będą w okresie od dnia 07.10.2021 r. do dnia
28.10.2021 r.

http://www.tomaszow-maz.pl/


§ 6. 1. Konsultacje  będą prowadzone  w formie zbierania  uwag  i wniosków wyłącznie  w formie
papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Formularz konsultacyjny dostępny będzie:

- w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Tomaszowa  Mazowieckiego  pod  adresem:
www.bip.tomaszow.miasta.pl,

-  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Tomaszowa  Mazowieckiego  pod  adresem:
www.tomaszow-maz.pl,

- na  stronie  internetowej  Zarządu  Dróg  i Utrzymania  Miasta  w Tomaszowie  Mazowieckim  pod
adresem: www.zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl,

- w  Zarządzie  Dróg  i Utrzymania  Miasta  w Tomaszowie  Mazowieckim  pokój  nr  4,
ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

3. Wypełnione formularze konsultacyjne należy składać:

-  drogą  elektroniczną  na  adres:  zdium @tomaszow-maz.pl,  w tytule  podając:  „Konsultacje
społeczne”

- drogą  bezpośrednią  lub  korespondencyjną  na  adres:  Zarząd  Dróg  i Utrzymania  Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim, ul.  Warszawska 119,  97-200 Tomaszów Mazowiecki,  z dopiskiem:
„  Konsultacje  społeczne  Analizy  kosztów  i korzyści”  w okresie  od  dnia  07.10.2021 r.  do  dnia
28.10.2021 r. (liczy się data wpływu do Zarządu).

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie:

- w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Tomaszowa  Mazowieckiego  pod  adresem:
www.bip.tomaszow.miasta.pl,

-  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Tomaszowa  Mazowieckiego  pod  adresem:
www.tomaszow-maz.pl,

-  na  stronie  internetowej  Zarządu  Dróg  i Utrzymania  Miasta  w Tomaszowie  Mazowieckim  pod
adresem: www.zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl.

§ 8. Wykonanie  Zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Zarządu  Dróg  i Utrzymania  Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/
http://www.tomaszow-maz.pl/
mailto:jakub.zieba@tomaszow-maz.pl
http://www.tomaszow-maz.pl/

