
                  RAPORT Z WYNIKÓW KONSULTACJI W ZAKRESIE:  

projektu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej                   
i tłocznej wraz z przyłączami oraz dwóch przepompowni ścieków wraz               

z infrastrukturą towarzyszącą (wodociąg, przyłącza wody, drogi 
dojazdowe, zasilanie elektroenergetyczne, ogrodzenie) w miejscowości 

Nierada ul. Targowa  i ul. Pusta , gm. Poczesna”. 
 

 

W terminie  od 15.05.2017 roku do 31.05.2017 roku na terenie Gminy Poczesna 

odbywały się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Poczesna  w zakresie projektu 

zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz 

dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wodociąg, przyłącza 

wody, drogi dojazdowe, zasilanie elektroenergetyczne, ogrodzenie) w miejscowości Nierada 

ul. Targowa i ul. Pusta , gm. Poczesna”. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Przewodniczący Zespołu 

Konsultacyjnego Andrzej Lech.                                                                                         

Konsultacje były przeprowadzane w formie: 

1. Ogłoszenie o konsultacjach w formie zarządzenia Wójta Gminy Poczesna                          

nr URO.0050.272.2017.DM z dnia 15.05.2017 roku. 

2. Podanie do publicznej wiadomości  projektu zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz dwóch przepompowni 

ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wodociąg, przyłącza wody, drogi 

dojazdowe, zasilanie elektroenergetyczne, ogrodzenie) w miejscowości Nierada        

ul. Targowa i ul. Pusta , gm. Poczesna” na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Poczesna - www.poczesna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – 

www.bip.poczesna.pl, 

3. Udostępnienia projektu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

tłocznej wraz z przyłączami oraz dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (wodociąg, przyłącza wody, drogi dojazdowe, zasilanie 

elektroenergetyczne, ogrodzenie) w miejscowości Nierada ul. Targowa i ul. Pusta , 

gm. Poczesna” w siedzibie Urzędu. 

We wskazanym terminie społeczność lokalna, mieszkańcy Gminy Poczesna   mogli zapoznać 

się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składać uwagi i wnioski w jednej                            

z następujących form: 

-osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 12,                                                                                          

- telefonicznie,                                                                                                                                          

- faksem,                                                                                                                                                            

- pocztą tradycyjną  na adres Urzędu Gminy,                                                                                                     

-  za pośrednictwem Internetu na wskazany adres e-mail, na formularzu zgłaszania uwag i 

wniosków. 



Wyniki konsultacji społecznych: 

W wyznaczonym terminie  konsultacji społecznych w sprawie projektu zadania pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz dwóch przepompowni 

ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wodociąg, przyłącza wody, drogi dojazdowe, 

zasilanie elektroenergetyczne, ogrodzenie) w miejscowości Nierada ul. Targowa i ul. Pusta , 

gm. Poczesna”  nie wpłynął do tutejszego Urzędu żaden wniosek w sprawie uwag do ww. 

projektu. 

Wójt Gminy Krzysztof Ujma powyższy raport udostępnił za pośrednictwem:  

-  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poczesna – www.bip.poczesna.pl,                                                                           

- Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna ul. Wolności 2,                                                                                    

- Dwumiesięcznika „SPOIWO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

1. Renata Smędzik 

2. Dagmara Młyńczyk 

 


