
RAPORT Z WYNIKÓW KONSULTACJI W ZAKRESIE: 

Projektów aktów prawa miejscowego w sprawach: regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna, określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.                     
 

 W terminie od 07.02.2020r. do 28.02.2020r.na terenie Gminy Poczesna odbywały się 

konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Poczesna oraz organizacjami pozarządowymi                  

w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach: regulaminu utrzymania czystości                  

i porządku na terenie Gminy Poczesna, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                      

i zagospodarowania tych odpadów, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.                                

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był  Zastępca Wójta Gminy Poczesna 

Andrzej Lech.                                                                                                        

Konsultacje były przeprowadzane w formie: 

1. Ogłoszenie o konsultacjach w formie zarządzenia Wójta Gminy Poczesna                          

nr  URO.0050.147.2020.MT  z dnia 6 lutego 2020r.  

2. Ogłoszenie o konsultacjach w formie zarządzenia Wójta Gminy Poczesna                          

nr URO.0050.146.2020.MT z dnia 6 lutego 2020r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości  projektów aktów prawa miejscowego w sprawach: 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna, określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                               

na stronie internetowej Urzędu Gminy Poczesna - www.poczesna.pl w zakładce Odpady 

komunalne, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.poczesna.pl, na tablicy 

ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Poczesna.  

We wskazanym terminie społeczność lokalna, mieszkańcy Gminy Poczesna oraz organizacje 

pozarządowe  mogli zapoznać się z projektami aktów prawa miejscowego oraz składać                       

w formie zgłoszenia pisemnych opinii uwag do projektów uchwał.  

Wyniki konsultacji społecznych: 

W wyznaczonym terminie  konsultacji społecznych w sprawie projektów aktów prawa 

miejscowego w sprawach: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Poczesna, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wpłynął                            

do tutejszego Urzędu żaden wniosek w sprawie uwag do ww. projektów.                                                                                

  

   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.                                                                                    

Opracowała : 

1. Magdalena Tomczyk 

 

http://www.poczesna.pl/
http://www.bip.poczesna.pl/


 

 

 

 

 

 


