
Wójt Gminy Dołhobyczów ogłasza konsultacje społeczne dotyczące: „Zapotrzebowania 

wśród mieszkańców gminy na utworzenie nowych linii komunikacyjnych” 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOŁHOBYCZÓW  

Wójt Gminy Dołhobyczów ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zapotrzebowania wśród 

mieszkańców gminy na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach Ustawy z dnia 

16 maja 2019 r.  o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej (Dz.U. poz. 1123) 

I. Przedmiot i termin konsultacji 

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców 

gminy, oraz instytucji, organizacji, przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu gminy 

Dołhobyczów w sprawie „Zapotrzebowania wśród mieszkańców gminy na utworzenie 

nowych linii komunikacyjnych”. 

2. Termin konsultacji od 08 sierpnia 2019r. do 22 sierpnia 2019r. 

II. Tryb, zasady i formy konsultacji 

1. Ogłoszenie o konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy 

www.dolhobyczow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu. 

2. Konsultacje polegają na: 

 - wypełnieniu stosownego formularza konsultacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia), lub 

 - wypełnieniu stosownej ankiety konsultacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia) 

3. Wypełniony formularz, lub ankietę dotyczącą konsultacji można składać w terminie               

od 08 sierpnia 2019r. do 22 sierpnia 2019r., do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Dołhobyczowie, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, lub przesłać drogą listowną na 

adres Urząd Gminy Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów (decyduje data 

wpływu do Urzędu), lub e-mailem na adres www.sekretariat@dolhobyczow.pl . 

Opinie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy. 

Wójt Gminy      

Grzegorz Drewnik 

Dołhobyczów, dnia 08 sierpnia 2019 r. 

 

Informacja: 

Art. 22.1. Ustawy z dnia 16 maja 2019 r.  o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. poz. 1123) „Dopłacie  ze  środków  Funduszu  podlegają  

linie  komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy 

oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy”. 

http://www.dolhobyczow.pl/
http://www.sekretariat@dolhobyczow.pl/

