BURMISTRZ MIASTA USTROŃ
43-450 USTROŃ, Rynek 1
ZARZĄDZENIE

NR

lt.®../2018

BURMISTRZA MIAST A USTROŃ
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt
prawa miejscowego w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze
zm.), w związku z uchwałą nr XLVIIl/555/2010
Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego
sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach
dotyczących
działalności statutowej tych organizacji oraz uchwalą nr VIIl/77/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń,

Burmistrz Miasta
zarządza
§1.
Wyniki z przeprowadzonych
konsultacji
społecznych
z mieszkańcami
Miasta Ustroń oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa
miejscowego w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, sposobu ich świadczenia
oraz wysokości cen za te usługi - stanowiące załącznik do zarządzenia:
l) przedstawić

Radzie Miasta Ustroń,

2) przedstawić mieszkańcom Miasta Ustroń, poprzez umieszczenie ich na stronie
oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustroń.

internetowej

Miasta

Ustroń,

§ 2.
Wykonanie
określonym

zarządzenia powierza w zakresie określonym w § 1 pkt 1 Zastępcy
w § 1 pkt 2 Naczelnikowi Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Burmistrza

Miasta,

a w zakresie

§ 3.
Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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