ZARZĄDZENIE NR 77 /2016
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp.
dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) § 2 ust. 1, § 3 i § 6 Uchwały Nr XXIII/163/04 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp., (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r., Nr 208, poz.
5214) Burmistrz Książa Wlkp., zarządza co następuje:
§ 1.1 Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp.
dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
2. Konsultacje obejmują teren całej gminy.
§ 2. Celem konsultacji jest przedstawienie mieszkańcom Gminy Książ Wlkp.
zmienionych zasad dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi oraz uzyskanie
opinii mieszkańców w tym przedmiocie.
§ 3. Przewiduje się, że skutkiem projektowanego przedsięwzięcia będzie realizacja
zadań gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13
września 1996 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 250 )
§ 4. Konsultacje przeprowadza się w formie zgłaszania opinii na piśmie.
§ 5. Opinie można zgłaszać w terminie od dnia 20 maja 2016 r. do dnia
9 czerwca 2016 r. na „Formularzu zgłaszania opinii” stanowiącym załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§ 6. Organ dokonuje zliczenia zgłoszonych opinii i poddaje je analizie.
§ 7. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla
organów gminy.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarczego.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

