
Zarządzenie Nr 166/2019 
Wójta Gminy Kroczyce 

z dnia  12 grudnia 2019r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał  

Rady Gminy Kroczyce dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Nr 269/XLIII/2010 Rady Gminy 

Kroczyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi 

w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), 

 

zarządzam: 

 

§ 1 

 

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w sprawie: 

a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce, 

b) 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 przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektów w/w uchwał. 

 

§ 2 

 

Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od 12 grudnia 2019r. do 18 grudnia 2019r. 

do godz. 9
00

. 

 

§ 3 

 

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularzy, które stanowią załączniki od 

nr 1 do nr 2 do Zarządzenia. 

2. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać od 12 grudnia 2019r. do 

18 grudnia 2019r. do godz. 9
00

 w  siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Batalionów 

Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce lub przesłać elektronicznie na adres 

kroczyce@kroczyce.pl. 

 

 

mailto:kroczyce@kroczyce.pl


§ 4 

 

Projekty uchwał i wzór formularzy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Kroczyce w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Kroczyce 

§ 5 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


