Podpisany przez:
Tomasz Leszek Pieczka
dnia 18 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0059.2022
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr 198/XXIX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia
26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ), oraz w oparciu
o Uchwały nr 54/VIII/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 3 lipca 2015 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Świerklany
zarządzam:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr 198/XXIX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Konsultacje są prowadzone w dniach od 18 marca do 23 marca 2022 r.
3. W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44266 Świerklany (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy),
b) za pośrednictwem poczty elektrycznej na adres: rgp.ek@swierklany.pl
c) za pośrednictwem faxu na nr 32 432 75 01
5. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami § 7 pkt 3 Uchwały
Rady Gminy Świerklany Nr 56/VIII/15 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklany
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki
Przestrzennej Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy
w Świerklanach.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Świerklany
mgr Tomasz Pieczka
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