
Zarządzenie Nr WG–VIII-7/2020 
Wójta Gminy Olszanka 

z dnia 20 stycznia  2020 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) projektów 
uchwał Rady Gminy Olszanka: 
- 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, 
- w sprawie uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy 
Olszanka. 
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XLII/261/2010 Rady 
Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania 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 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji - zarządzam, co następuje: 
 
                                                                          § 1. 
W celu poznania opinii, uwag i wniosków organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. na temat projektów uchwał: 
- 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 oraz w sprawie uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości i 
 porządku na terenie Gminy Olszanka, 
zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią ww. projektów uchwał  w siedzibie 
Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu, w pok. 8b, 
tj. poniedziałek od 8:00 do godz. 16:00 oraz pozostałe dni, od 7:00 do godz. 15:00. Składania 
uwag i wniosków możliwe jest w terminie 7 dni tj. do 27 stycznia 2020 r. ustnie do 
protokołu, pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
 
                                                                       § 2. 
Zarządzenie o podjęciu konsultacji wraz z projektami uchwał Rady Gminy Olszanka,  
zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanka. 
 
                                                                        §3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska. 
 
 
 
 



§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Wójt Gminy Olszanka 
-/Aneta Rabczewska  
 
 
 

 
 


