
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.3.2023 

WÓJTA GMINY TURAWA 

z dnia 4 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany 

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa 

z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, 

zarządzam co następuje:  

 

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie projektu 

uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Turawa. 

 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 9 stycznia 2023 r.  

do dnia 23 stycznia 2023 r. 

 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Turawa, na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa oraz na tablicy ogłoszeń  

Urzędu Gminy Turawa (ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa) treści projektu uchwały w sprawie 

zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa. 

 

§ 4. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa. 

 

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie na formularzu można składać w następujący 

sposób: 

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ug@turawa.pl;  

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa; 

3) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Turawa. 

 

2. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 

1 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

 

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Turawa. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                      WÓJT GMINY TURAWA 

/-/ DOMINIK PIKOS  


