
 
ZARZĄDZENIE NR AO.0050.76 .2014 

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA 
 

z dnia 12 maja 2014 r. 
 

w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego 

i o wolontariacie projekty uchwał  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz  
 

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. 
 

 
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII /678/10 Rady 
Miejskiej w Kluczborku Nr LII/678/10 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Kluczbork i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 
Opolsk. Nr 16, poz. 1246) zarządzam, co następuje: 
 
§1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, są projekty uchwał: 
 
1. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
 
2. 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. 
 
§2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie  
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej oraz uchwały 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. 
 
§3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, działające 
na terenie Gminy Kluczbork, których działalność statutowa pokrywa się z zakresem projektów  w/w 
uchwał. 
 
§4. Konsultacje polegać będą na zebraniu pisemnych uwag i wniosków od uprawnionych podmiotów 
na temat konsultowanych uchwał. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i wnioski 
dotyczące konsultowanych uchwał w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, w 
terminie:  od 22  do 27 maja  2014r.  Anonimowe uwagi nie zostaną uwzględnione. 
 



§5. Projekt uchwały podlegającej konsultacji, zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego www.kluczbork.pl od  14 maja 2014r.  
 
§6. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane przez pracownika odpowiedzialnego 
merytorycznie za zadania określone w uchwałach objętych konsultacją. 
 
§7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Kluczborku w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji. 
 
§8. Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest pracownik Referatu Ochrony Środowiska i 
Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku – BoŜena Stempel. 
 
§9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
 
 

Burmistrz 
/-/mgr inŜ. Jarosław Kielar 

 


