
 

 

Zarządzenie Nr 44/2023 

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 9 marca 2023 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Poręba  w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz Gminy Poręba 

 

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

U. z 2023 r., poz.40) oraz Uchwały Nr LI/338/10 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 z 

2010 r. Nr 10 z 13 stycznia 2011 r. poz. 162) 

 

zarządzam, co następuje : 

 

§ 1. Przeprowadzam konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Poręba  w sprawie określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z 

terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 

Poręba. 

 

§ 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 rozpoczęcia konsultacji :  10 marca 2023 r. 

 

§ 4. Termin zakończenia konsultacji : 23 marca 2023 r. 

 

§ 5. Podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji mogą wyrazić swoją opinię w terminie 

14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zarządzenia w BIP Urzędu Miasta Poręba tj. od dnia 

10  marca 2023 r. do dnia 23 marca 2023 r. 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska  Urzędu 

Miasta Poręba. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA 

RYSZARD SPYRA 

 


