OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY GMINY KAMIENICA POLSKA

Wójt Gminy Kamienica Polska, zgodnie z uchwałą nr 230/XXXII/2010 Rady
Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 2010r. Nr 262, poz. 4156), podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie
o konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego – uchwał Rady Gminy
Kamienica Polska w sprawie:
- uchylenia uchwały Nr 115/XIX/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- zmiany uchwały Nr 113/XIX/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmiany uchwały Nr 141/XXIV/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości,
- zmiany uchwały Nr 114/XIX/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej:
1. W wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie
Urzędu Gminy Kamienica Polska formularza konsultacji, dostępnego na
stronie internetowej www.bip262.lo.pl lub wysłanie wypełnionego
formularza na adres: Wójt Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12,
42-260 Kamienica Polska,
2. W wersji elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą
elektroniczną
formularza
konsultacji
na
adres:
poczta@kamienicapolska.pl.
Konsultacje prowadzone będą w terminie 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia
niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamienica Polska.
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uczestniczące w konsultacjach
zobowiązane są do przekazywania w formularzu konsultacji wraz z przedstawianą
opinią informacje umożliwiające kontakt: adres, telefon, e-mail. Opinie anonimowe
lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.
Do niniejszego ogłoszenia załączono:
- projekty w/w uchwał,
- formularz konsultacji.
Wójt Gminy
/-/ Cezary Stempień
Kamienica Polska, 04.12.2014r.

