
PROTOKÓŁ 

 

z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr XI/119/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 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, sporządzony w dniu  

06 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Brenna,  

w Referacie Ochrony Środowiska. 

 

Ustalenia 

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/19 z dnia 

28 listopada 2019 r. w sprawie 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 zostały przeprowadzone w dniach od 18.11.2022 r. do 25.11.2022 r.  

w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 200/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem wymienionej uchwały zostało umieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Brenna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna. 

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu uchwały 

(według wzoru formularza konsultacyjnego). 

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi do wymienionego projektu uchwały. 

 

Zgodnie z § 7 Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r.  

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, 

konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców w nich uczestniczących. 

W związku z powyższym projekt uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie zmiany uchwały nr 

XI/119/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 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, może zostać przedstawiony Radzie Gminy Brenna w celu podjęcia 

stosownej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

    

 Zastępca Wójta Gminy Brenna 

                                           Dariusz Jakubiec                                                                                       

        

 
 


