zARzĄDzENlE NR 9812012
BURMlsTRzA MlAsTA WĄGRoWGA
z dnia 19 paŻdziernika 2012 roku

pĘektów uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu
dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

o pŻeprowadzeniu konsultacji społecznych

Na podstawie ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoządzie gminnym (Dz' U.
z2OO1roku Nr 142, poz' 1591 z pożn' zm'1)1oraz $ 2 ust. 6 uchwały nr XV/9-3/2ou naciy lvliejskiej
w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w Gminie Miejskiej Wągrowiec (Dz. Urz. Woj' z 2012 r., poz. 1460), zarządza się,
co następuje:

s 1.W dniach od 9 do 23 listopada 2012 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne,
dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystościi porządku na terenie miasta Wąrowca, projektu uchwały Rady Miejskiej

w Wągrowcu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu W sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadÓw komunalnych od właścicielinieruchomości, na ktorych nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

$ 2. Celem konsultacjijest poznanie opinii właścicielinieruchomości połozonych na terenie miasta
Wągrowca oraz mieszkańcÓw Wągrowca na temat regulacji przyjętych w projektach uchwał Rady
MiejskiejwWągrowcu, o ktÓrych mowa W s 1.
$ 3. Konsultacje mają charakter ogolnomiejski, a uprawnionymi do wyraŻania opinii są właściciele
nieruchomościpołozonych na terenie miasta Wąrowca oraz mieszkańcy Wągrowca.

$ 4. Projekty uchwał będące przedmiotem konsultacji, o ktÓrych mowa W s 1, będą dostępne
w dniach od 9 do 23 listopada 2012 r. w formie elektronicznej w Biuletynie lnformacji Publicznej, na
stronie internetowej WWW.Wagrowiec.eu w zakładce ochrona środowiskaoraz w formie papierowej
w Wydziale lnfrastruktury, Architektury i Ekologii Urzędu Miejskiego w Wągrowcu (budynek przy
ul. Kościuszki 15a, pokÓj nr6 na pańerze budynku).

s 5. 1. Wnioski i uwagi do projektÓw uchwał, o ktÓrych mowa W s 1, mozna składaĆ w wersji
papierowej osobiście lub wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Wąrowcu, ul. Kościuszki 15a,
62-100 Wągrowiec, a takze wysyłając pocztą elektroniczną na adres miasto@wagrowiec.eu,
w terminie do 23 listopada2012 r.
2. Ewentualnych wyjaŚnień udzielają pracownicy Wydziału lnfrastruktury, Architektury i Ekologii,
pod nr telefonu 67 268 03 33 oraz na miejscu, w Wydziale lnfrastruktury, Architektury i Ekologii, pokÓj
nr 6.

$ 6. Na osobę koordynującą konsultacje społeczne, wyznacza się Arkadiusza Kiszkę, specjalistę
Wydziału lnfrastruktury, Architektury i Ekologii.

$ 7.

i Ekologii.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału lnfra

$ 8. Zarządzenie pod lega publikacji w Biu letyn ie l nformacj i Pu

$ 9. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia
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23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 1 53, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1 806, z 2003 r. Nr 80, pQz. 71 7, Nr
162,poz.1568, z2004 r. Nr 1o2,poz' 1055' Nr 116' poz.1203' Nr'167,poz.1759,z 2005 r. Nr 172,poŻ.1441, Nr

175,poz.1457,22006 r.Nr'17,po2.128, Nr181,po2.1337,22007 r.Nr48,po2.327, Nr'138,po2.974,Nr173,po2.
1218,22008 r. Nr 180, po2.1111 i Nr223, po2.1458,22009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157,po2.1241,22010 r. Nr28,

po2.142, Nr28,po2.146,Nr106,po2.675,Nr40,po2.230,22011r.Nr117,po2.679,Nr134,po2.777,Nr2'l,poz.
1 1 3, Nr 217, poz28 1, Nr I49, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567.
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