Mińsk Mazowiecki, dnia 4 grudnia 2017 roku

RI.601.4.2017.KA

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/261/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia
3 października 2013 roku poz. 9925) w dniach 16 -30 listopada 2017r. odbyły się konsultacje
następujących projektów uchwał:
1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk
Mazowiecki.
Konsultacje prowadzone były w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy
Mińsk Mazowiecki stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 70 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki.
Treść ankiety została opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.minskmazowiecki.pl. Druk ankiety można
było również pobrać w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, w pokoju nr 10.
Mieszkańcy zostali zaproszeni do zapoznania się z założeniami ww. projektów uchwał
a następnie do przekazania swoich spostrzeżeń.
Wypełnione formularze konsultacji należało składać osobiście lub za pośrednictwem
poczty w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 roku na adres siedziby Urzędu
Gminy

Mińsk

Mazowiecki

bądź

na

adres

poczty

elektronicznej:

kami-

la.andrasik@minskmazowiecki.pl. Jednocześnie projekty uchwał dostępne były w Urzędzie
Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój nr 10, jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W trakcie trwania konsultacji projektów ww. uchwał wpłynęła 1 uwaga:
Projekt uchwały, której dotyczy uwaga: projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Cześć dokumentu, do której odnosi się uwaga: §3 ust. 1 pkt 1b.
Wskazanie proponowanego brzmienia dokumentu w tej części: zastępuje się wyrazy
„co najmniej raz na miesiąc” wyrazami „dwa razy w miesiącu”.
Uzasadnienie uwagi: brak możliwości dłuższego ich przechowywania, zwłaszcza
od wiosny po jesień.

Opracowała: Kamila Andrasik, inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, tel. 25 756 25 30

