
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 208/2017 

Wójta Gminy Michałowice  

z dnia 27 września 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na 

terenie gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

w celu uzyskania uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

Nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  

na terenie gminy Michałowice. 

 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/27/2015 

Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty na terenie gminy Michałowice o treści określonej w załączniku nr 1 do 

ogłoszenia.  

2. Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 września 2017 r.  

3. Termin zakończenia konsultacji: 13 października 2017 r. 

4. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez organizację 

pisemnych uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/27/2015 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

na terenie gminy Michałowice, w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tej 

organizacji.  

5. Uwagi należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.   

6. Wypełnione formularze należy składać w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły, 

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w godzinach pracy urzędu 

lub drogą mailową na adres grzeniewski@michalowice.pl w terminie  

do 13 października 2017 r.  
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                                                                                               Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  

Wójta Gminy Michałowice  

z dnia 27 września 2017 r. 

 
 

 

Uchwała Nr …………… 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ………….. 2017 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 6h i art. 6k ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1289) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 

1. Ustala się jednostkową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł od 

osoby zamieszkującej na nieruchomości.  

2. Ustala się wyższą jednostkową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za odpady komunalne, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane  

w wysokości 22,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości.”  

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia  

Wójta Gminy Michałowice  

z dnia 27 września 2017 r. 

 

Formularz konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/27/2015 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na 

terenie gminy Michałowice  

  

Lp. 

Stan zapisu w projekcie 

uchwały 

wraz nr paragrafu i 

punktu 

Sugerowana zmiana 

(konkretny sugerowany zapis 

paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie 

        

        

        

        

  

Podmiot 

zgłaszający 

propozycje 

Adres Nr telefonu 
Adres poczty 

elektronicznej 

Imię i 

nazwisko 

osoby 

kontaktowej 

Data 

wypełnienia 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 


