
ZARZĄDZENIE Nr 122/2013 
Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 22 października 2013 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie 
projektów uchwał wynikaj ących z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Na podstawie § 4 uchwały  Nr XLVII/534/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 
dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie w 
sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie następujących uchwał:  
 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 
4) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 22 października 2013 r. do  
29 października 2013 r. 

§ 3. W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy 
Borne Sulinowo. 

§ 4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referent ds. 
Gospodarki Odpadami, pani Anna Jabłońska. 

§ 5. Uwagi i opinie dotyczące projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Borne Sulinowo naleŜy zgłaszać na udostępnionym formularzu w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie lub drogą elektroniczną 
(formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: 
odpady@bornesulinowo.pl do 29 października 2013 r.  

§ 6. Projekt uchwały i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej 
www.bornesulinowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje 
pozarządowe oraz Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

 



 

§ 7. Z przebiegu przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie. 
Sprawozdanie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.  

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, pani Joannie Mikrut-Chwiałkowskiej. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 


