
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 

    Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu Uchwały Rady Miasta Poręba  w 

sprawie zmiany uchwały nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w 

sprawie 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. 

    Uwagi proszę przesyłać drogą mailową na adres rotreba@umporeba.pl do dnia 23 

października 2022 roku  na załączonym formularzu. 

 

Burmistrz Miasta Poręba 

Ryszard Spyra 

 

 

 

 

Projekt 

Uchwała nr ………………………….. 

Rady Miasta Poręba 

z dnia …………………… 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 

roku w sprawie 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 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. 

zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/170/16 Rady Miasta 

Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, poz. 3875 z późn. zm.) i Uchwałą Nr LI/338/2010 Rady 

Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 10 z dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 

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 

wprowadza się następujące zmiany : 



1. W § 4 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:  

     „5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik i worek przeznaczony 

do odbierania  w nim odpadów komunalnych najpóźniej w dniu odbioru do godz. 6.00, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub pobocze przy drodze publicznej tak, aby nie 

zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

                                                                                                Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta Poręba 

                                                                                               Elżbieta Kołodziej 

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 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  

 

Formularz uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 

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 

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje 

Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej/ status zgłaszającego w organizacji: 

 

 

Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail): 

 

 

Uwagi do projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIII/242/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 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 

http://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=26369:konsultacje-projektu-programu-wspopracy-z-organizacjami-pozarzdowymi-na-2011-rok&catid=625:konsultacje&Itemid=430


 

 

Treść uwagi odnosząca się do konkretnego 

zapisu w projekcie uchwały 

Uzasadnienie uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis osoby wnoszącej uwagi 

 

 

 


