
 

 

Zarządzenie Nr 164/2020 

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 10 września 2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba projektu 

uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz 

stawki opłaty podwyższonej 

 

      Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/170/16 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) zmienionej Uchwałą Nr XXIX/179/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie 

zmiany do uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba (Dziennik Urzędowy  Województwa Śląskiego z 

dnia 7 września 2016 roku, poz. 4515) 

 

zarządzam, co następuje : 

  

§ 1.Poddaje się konsultacjom społecznym z mieszkańcami Miasta Poręba projekt uchwały 

Rady Miasta Poręba w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz 

stawki opłaty podwyższonej. 

 

§ 2. Konsultacje przeprowadzam w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa 

miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba. 

 

§ 3. Termin konsultacji ustalam od dnia  11 września 2020 roku do dnia 24 września  2020 roku. 

 

§ 5. Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie 

wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Poręba. Uprawnione podmioty mogą wyrazić swoją opinię w terminie od dnia 

11 września 2020 roku do dnia 24 września 2020 roku. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Poręba. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta Poręba  

Ryszard Spyra 



Informacja o konsultacjach społecznych 

      Burmistrz Miasta Poręba przeprowadza w dniach od 11 września 2020 roku do 24 września  

2020 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Poręba projektu Uchwały Rady Miasta 

Poręba w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty 

podwyższonej. 

 

      Konsultacje przeprowadzane są w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa 

miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba. 

      Uwagi można przesyłać od 11 września 2020 roku do 24 września  2020 roku na adres 

Urząd Miasta Poręba - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 

1, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres: sekretariat@umporeba.pl lub 

srodowisko@umporeba.pl  lub składać osobiście w pok. nr 5 Urzędu Miasta Poręba w 

godzinach pracy Urzędu. 
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