
BURMIST'RZ
GMIN\ I M!ASTA

Czrrwionka-LeszczYnY

Zarzqdzenie Nr 180/20
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

z dnia 4 czerwca 2020 r.

dotyczqce konsultacji
nieruchomoSci Gminy
gruntowymi i przesyfu.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U.22020 r. poz.713), art.5 ust.2 pkt 3 i4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaty Nr l)U1 38/1 5
z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci po2ytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z p62n. zm.) projek6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczecych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz. Uz. Woj. Slqskiego 22015 r. poz. 3888)

zarz4dzam, co nastgpuje :

1. Pzeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach w sprawie zasad obciq2ania
nieruchomo5ci stanowiqcych wtasnoSC Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny
sfu2bnoiciami gruntowymi I przesyfu .

2. Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 04.06.2020 (. do 12.06.2020 t.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje

pozazqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22019 r.
poz. 688 z p62n. zm.)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zgftasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny,

ul. Parkowa 9, 44-230 Czenalonka-Leszczyny (decyduje data wplywu
do Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny),

2) poc*q elektron icznq na ad res e-mai I : ron. n@czerwion ka-leszczyny.pl,
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32431 17 60.

5. Udzielanie wyjaSnieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki nieruchomoSciami Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

projektu uchwaly w sprawie zasad obciqiania
i Miasta Czerwionka-Leszczyny sluiebno3ciami

s1



s2

1. Pro1ekt uchwaly, o kt6rym mowa w S 1 pkt 1 stanowi zal4cznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Nie pzedstawienie pzez wt. podmioty opinii w terminie okreSlonym
w $ 1 ph 2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projeku uchwaly, o kt6rej
mowawSlpktl.
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1 . Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Rad2e Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zaQczy wtasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta Czenryionka-Leszcryny.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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