
protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Slaskiego
w sprawie:

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odPadów

komńahych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w załnian za

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odPadami

komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnYch od

właściciela nieruchomosci i sposób świadczenia usług przez puŃty selektywnego zbierania

odpadów komunalnych

l. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie szczegołowego sposobu i zakresu

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właŚcicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez

właściciela nieruchómóści opłatę Za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

w szczęgolności częstotliwośi odbierania odpadów komunalnych od właŚciciela

nieruchońości i sposób świadczenia usług przęz punkty selektyrvnego zbierania

odpadów komunalnych.

przedmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje

pozarządowe i pódmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dńa 24 kwietnia}DD3 r.

; dziaialności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalnoŚÓ

statutową na teretrie Miasta Wodzisławia Sląskiego.

Forma konsultacji: konsultacje zostńy ,przeprowadzone zgodnie z uchwaŁą

Nr LIl504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia28 pńdziernika 2010 r.

poprzez zarrtieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Miasta Wodzisławia

Śtast iego w zakJadce NGO, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicY

ogłoszeń Urzędu Miasta Wodzisławia Sląskiego,

4. Komórką odpowiedzia|ną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział OchronY

środowiska 
-i 

Gospodarki Komunalnej. Konsultacje odbyły się w terminie

od 15.04.2015 r. do ż8,04.ż015 r.

2,

a
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5.

6.

Uwagi do projeklu uchwały nabzńo ńożyó w formie pisemnej bezpoŚrednio

do NLzehika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub przesłaĆ

dro gą elektroniczną na adres kancelaria@.wodzislaw-slaski.p1

W w}niku konsultacji nie zostały wniesione uwagi do projektu uchwały PrZeZ

organizacje pozarządówe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnta

24 kwiętni a 2003 r.'o dziŃa|ności pozytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące

działalność statutową na terenie Miasta wodzisławia slaskiego.
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