
 
Formularz konsultacji społecznych 

projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów 
zeroemisyjnych dla Miasta Jeleniej Góry” 

 

Szanowni Państwo,  

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Miasta Jeleniej Góry”. 
Z treścią dokumentu zapoznać się można: 

• w Wydziale Gospodarki Komunalnej, w godzinach pracy Urzędu: 
od poniedziałku do środy w godzinach: 7:30 – 15:30, 
w czwartki w godzinach 7:30 – 16:30,  
w piątki w godzinach 7:30 – 14:30, 

• na stronie internetowej Urzędu Miasta Jelenia Góra, pod adresem: http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/349/2021, w zakładce: Zawiadomienia Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Wydziału Ochrony Środowiska, 

• na stronie internetowej: https://konsultacje.jeleniagora.pl/. 
Opinie do projektu ww. dokumentu można składać wyłącznie na „Druku do konsultacji społecznych” w dniach 14.06.2021 r. – 05.07.2021 r: 

• drogą elektroniczną na adres: jelenia-gora@trako.com.pl lub komunikacja_miejska@jeleniagora.pl, 

• pocztą tradycyjną – na wskazany adres korespondencyjny: 
(Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra). 

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów 

zeroemisyjnych dla Miasta Jeleniej Góry” upływa z dniem 05.07.2021 r. 

 



FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i WNIOSKÓW 
do projektu pn.: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych 

dla Miasta Jeleniej Góry” 
1. Informacja o zgłaszającym 

1 Wyrażam opinię jako: [    ] osoba prywatna 

[    ] reprezentując instytucję/organizację 

2 

Imię i nazwisko 
 

Nazwa instytucji/organizacji (jeśli dotyczy)  

Telefon/e-mail  

2. Uwagi/wnioski zgłoszone do projektu dokumentu pn.: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów 

zeroemisyjnych dla Miasta Jeleniej Góry” 

Lp. 
ZAPIS W DOKUMENCIE, 

DO KTÓREGO ZGŁASZANE SĄ UWAGI/WNIOSKI 
(wraz z podaniem rozdziału i numeru strony) 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU UZASADNIENIE UWAGI/WNIOSKU 

1.    

2.    

 

 

 

 

 

 ………..…………………………………………………………………... 
Data i czytelny podpis osoby wypełniającej formularz 

 


