
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 
WÓJTA GMINY BRENNA 

z dnia 2 lutego 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych 
usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Brenna nr XIX/209/12 z dnia 11 października 
2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna (Dz. Urz. 
Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 4223), zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Brenna konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna 
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od włąścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

2. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców z treścią projektu uchwały Rady Gminy Brenna 
wymienionej w § 1 ust. 1. 

3. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Brenna wymieniony w § 1 ust. 1. 

4. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od 02.02.2023 r. do 09.02.2023 r. 

5. Uwagi składane w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszego zarządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do 09.02.2023 r. 

6. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz 
z projektem aktu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna. 

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brenna. 

§ 2. Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały wymieniony w § 1 ust. 1 zostanie przedłożony Radzie 
Gminy Brenna. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Brenna. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Brenna 
 

Jerzy Pilch 
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  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2023 

Wójta Gminy Brenna 

 z dnia 2 lutego 2023  r. 

Ogłoszenie 

dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

 

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 02.02.2023 r. do 09.02.2023 r. przeprowadzony 

zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

Konsultacje prowadzone są na podstawie 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.  

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz 

uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu do uchwały na adres poczty elektronicznej 

poczta@brenna.org.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”) oraz  

w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w terminie do 09.02.2023 r.  

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym 

formularzu.  
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2023 

Wójta Gminy Brenna 

   z dnia 2 lutego 2023 r. 

Formularz konsultacyjny 
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

 
Informacje  o zgłaszającym uwagi 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

 

NAZWA ORGANIZACJI  

ADRES KORESPONDENCYJNY  

E-MAIL  

TELEFON  

FAKS  

 

Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje do projektu uchwały 

Lp.  
Komentowany fragment 

 
Propozycja zmiany 

 
Uzasadnienie 

1    
 

2    
 

3 
 

   

 

Id: 6AF7EF1C-90A3-4825-AE3B-42659372A435. Przyjęty Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5
	Paragraf 1 Ustęp 6
	Paragraf 1 Ustęp 7

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2

