
ZARZĄDZENIE 0050/ 2 /2013 

Wójta Gminy Bojszowy 

z dnia 17 stycznia 2013 roku 

 

w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał wynikających z ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 4 uchwały XXXII/191/2010 

Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania 

projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami 

 

Wójt Gminy Bojszowy 

zarządza 

 

1. Przedłożyć do konsultacji: 

- projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Bojszowy 

- projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

- projekt uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę 

- projekt uchwały Rady Gminy w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, 

- projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

które są umieszczone na tablicach ogłoszeń Gminy Bojszowy oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej www.bip.bojszowy.iap.pl w zakładce „Prawo lokalne, Konsultacje społ.” 

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 stycznia 2013 roku i kończą w dniu 24 stycznia 2013 

roku. 



3. Uprawnione podmioty mogą zgłaszać pisemnie opinie na wzorach formularzy, które stanowią 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050/ 2 /2013  

Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 17 stycznia 2013 roku  

 
 
 

Formularz zgłaszania opinii do projektu 

Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Bojszowy 

 

 

1. Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Uwagi do projektu 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Propozycje rozwiązań 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

a. …………………………………………. 

b. …………………………………………. 

c. …………………………………………. 

d. …………………………………………. 

e. …………………………………………. 



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050/2/2013  

Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 17 stycznia 2013 roku  

 
 
 

Formularz zgłaszania opinii do projektu 

Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

1. Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Uwagi do projektu 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Propozycje rozwiązań 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

a. …………………………………………. 

b. …………………………………………. 

c. …………………………………………. 

d. …………………………………………. 

e. …………………………………………. 



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050/2/2013  

Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 17 stycznia 2013 roku  

 
 
 

Formularz zgłaszania opinii do projektu 

Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

 

1. Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Uwagi do projektu 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Propozycje rozwiązań 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

a. …………………………………………. 

b. …………………………………………. 

c. …………………………………………. 

d. …………………………………………. 

e. …………………………………………. 



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050/2/2013  

Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 17 stycznia 2013 roku  

 
 
 

Formularz zgłaszania opinii do projektu 

Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

 

1. Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Uwagi do projektu 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Propozycje rozwiązań 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

a. …………………………………………. 

b. …………………………………………. 

c. …………………………………………. 

d. …………………………………………. 

e. …………………………………………. 



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050/2/2013  

Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 17 stycznia 2013 roku  

 
 
 

Formularz zgłaszania opinii do projektu 

Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne 

 

1. Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Uwagi do projektu 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Propozycje rozwiązań 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

a. …………………………………………. 

b. …………………………………………. 

c. …………………………………………. 

d. …………………………………………. 

e. …………………………………………. 



Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 0050/2/2013  

Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 17 stycznia 2013 roku  

 
 
 

Formularz zgłaszania opinii do projektu 

Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

 

1. Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Uwagi do projektu 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Propozycje rozwiązań 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

a. …………………………………………. 

b. …………………………………………. 

c. …………………………………………. 

d. …………………………………………. 

e. …………………………………………. 


