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ZARZĄDZENIE NR 323/2015   

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania 

jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym 

Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku 

 
Działając na podstawie: 

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 

ze zmianami), 

- Uchwały Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: 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. 

1. Przeprowadzić konsultacje 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, zwanymi dalej „Podmiotami”. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania 

jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym 

Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku.  

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat tejże uchwały. 

 

§ 2. 

Określa się : 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 czerwca 2015 r. 

2) termin zakończenia konsultacji na dzień 17 czerwca 2015 r. 

 

§ 3.  

Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika (bip.um.rybnik.eu), zakładka Organizacje 

pozarządowe. 

§ 4. 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Obsługi Inwestora Urzędu 

Miasta. 

§ 5. 

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii Urzędu Miasta 

przy ul. Bolesława Chrobrego 2, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 323/2015 

Prezydenta Miasta Rybnika  

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

 

………………………………………….. 

nazwa podmiotu 

 

………………………………………….. 

adres siedziby podmiotu (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 

………………………………………… 

telefon, e-mail 

      Biuro Obsługi Inwestora 

      Urząd Miasta Rybnika 

      ul. Bolesława Chrobrego 2 

      44-200 Rybnik 

 

Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 

pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - 

EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku* 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

* Propozycję wprowadzenia zmian należy uzasadnić. 

 

     

 

 

…..…...……….........................................................................

  
    (pieczęć podmiotu i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu) 

 

 


