ZARZĄDZENIE NR 1059/276/21
BURMISTRZA MIKOŁOWA
z dnia 13.10.2021 r.
w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub
worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
w zw. z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa
Nr XLVI/937/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.
zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Podjąć konsultacje, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miejskiej
Mikołowa w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
§ 2. Termin konsultacji określa się od dnia 14.10.2021 r. do dnia 25.10.2021 r.
§ 3. Formą konsultacji jest umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Mikołów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.
§ 4. Ustala się wzór formularza zgłaszania opinii w sprawie, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 5. Opinie można przesłać drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu, złożyć
osobiście w biurze podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miasta Mikołów lub wysłać pocztą
(decyduje data wpływu do Urzędu).
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Wymiaru Podatków
i Opłat Lokalnych.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Otrzymują:
1. Biuro Burmistrzów

2. Biuro Rady Miejskiej Mikołowa

3. Wydział Wymiaru Podatków i Opłat
Lokalnych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1059/276/21 Burmistrza Mikołowa dnia 13 października 2021 roku

Formularz opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności,
przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
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