
B U R M I S T R Z 
MIASTA i «; W|\Y PILICA 

42-436 PILICA Zarządzenie Nr 24/2019 
wl. Żarnowiecka Adn Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 14.02.2019 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta i gminy Pilica oraz projektu uchwały w sprawie zmiany określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) oraz Uchwały Nr XLVIII/289/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 
dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450). 

zarządzam: 

§1 
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie gminy Pilica. 

2. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie: 
a) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pilica, 

który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia 
b) zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały. 

Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od 14.02.2019 r. do 19.02.2019r. 

§3 

1. Konsultacje polegają na wypełnianiu formularza, który stanowi załącznik Nr 3 do 
Zarządzenia. 

2. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 14.02.2019r. 
do 19.02.2019 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pilica ul. Żarnowiecka 
46a, 42-436 Pilica w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą albo e-mailem na adres 
urzad@pilica.pl. 

§4 

Projekt uchwały i wzór formularza zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Pilica w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
Pilica. 

§5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i 
Rolnictwa. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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