
Jastrzębie-Zdrój, 22.11.2021 r. 
 
 

Protokół z konsultacji 
 

projektu uchwały dotyczącej parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 
 
1. Przedmiot konsultacji. 

Na podstawie uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r.                  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowym i  podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego              
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr Or-IV.0050.571.2015 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 03.11.2015 r. poddano konsultacjom projekt uchwały              
w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych  oraz wysokości opłat 
pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach. 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe                          
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 
3. Termin konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 08 listopada do 15 listopada 2021 r. 
 
4. Forma konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 

5.  Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji I Zastępca Prezydenta 
Miasta Jastrzębie - Zdrój 

 
6. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w kancelarii (pok.020) Urzędu Miasta 

Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie zgodnie z  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwagi do projektu uchwały 
wniosła Fundacja Promocji Koncepcji Kreatywnych Implementum wnosząc o wyłączenie                               
z możliwości parkowania wzdłuż ul 1 Maja i przekształcenie tej powierzchni w zielone parklety. 

 
 
POMOC ADMINISTRACYJNA     I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
 
/-/ Iwona Pierchała       /-/ Roman Foksowicz 
 
……………………………………………………                                            ……………………………….. 

         (podpis i pieczątka osoby sporządzającej)                                                                (data, podpis i pieczątka I zastępcy   

Prezydenta Miasta ) 

 

 

              PREZYDENT MIASTA 

  /-/ Anna Hetman 

………………………………………….. 
(podpis i pieczątka Prezydenta Miasta) 

 
 


