
UCHWAŁA NR XLII/323/09  

RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE  

z dnia 3 listopada 2009 r.  

 

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Głowna referendum lokalnego dotyczącego 

przejęcia przez Gminę Miasta Głowna od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. 

 

Na podstawie art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr

167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.

1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,

poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420) i art. 4,art. 9, art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum

lokalnym (Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 985; 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271;

2004r. Nr 102, poz.1055; 2005r. Nr 175, poz. 1457; 2007r. Nr 112, poz. 766) oraz art. 6a ust. 1 ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, Nr

180, poz. 1495; 2006r. Nr 144, poz. 1042; 2008r. Nr 223, poz. 1464; 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.

666, Nr 92, poz. 753), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się  przeprowadzić  na terenie Gminy Miasta Głowna referendum lokalne dotyczące

przejęcia przez Gminę  Miasta Głowna od właścicieli nieruchomości (w rozumieniu art. 2, ust. 1, pkt 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008

z późn. zm.), obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.  

§ 2. Zasady i termin przejęcia obowiązków oraz ustalenie opłaty nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady

Miejskiej w Głownie.  

§ 3. Głosujący w referendum odpowiadają  na pytanie „Czy jest Pan/Pani za odpłatnym przejęciem przez

Gminę  Miasta Głowna od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych”.  

§ 4. Referendum zostanie przeprowadzone w dniu wolnym od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia

opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

§ 5. Burmistrz Głowna, poda do publicznej wiadomości termin i godziny przeprowadzenia referendum

lokalnego, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie, w prasie lokalnej i w Biuletynie

Informacji Publicznej.  

§ 6. Głosowanie w referendum przeprowadza się  na kartach do głosowania według wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Czynności związane z przeprowadzeniem referendum lokalnego będą  wykonywane zgodnie

z kalendarzem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie i w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Głowna.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Głownie  

 

Andrzej Kotulski 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/323/09 

Rady Miejskiej w Głownie 

z dnia 3 listopada 2009 r. 

Zalacznik1.doc

 

Karta do głosowania 

KALENARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM 

LOKALNEGO  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/323/09 

Rady Miejskiej w Głownie 

z dnia 3 listopada 2009 r.

Dzień , w którym upływa termin 

wykonania czynności 

Treść czynności 

24 godziny przed dniem referendum Kampania referendalna słu żąca wyjaśnieniu istoty problemu rozstrzyganego w referendum.

Najpóźniej na 25 dni przed dniem 

referendum

Powołanie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.

Najpóźniej na 21 dni przed dniem 

referendum

Podanie do publicznej wiadomościmieszkań ców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń  , uchwa ły Miejskiej Komisji do Spraw 

Referendum o powołaniu obwodowych komisji do spraw referendum i ich składów Zarządzenie przez Miejską Komisję do Spraw 

Referendum wydrukowania potrzebnej ilości kart do głosowania.

14 dni przed dniem referendum Wyłożenie do publicznego wglądu spisówmieszkań ców uprawnionych do głosowania.

Przeddzień referendum Przesłanie przewodniczącym obwodowychkomisji do spraw referendum spisówmieszkań ców uprawnionych do głosowania.

Dzień przeprowadzenia referendum  

Niezwłocznie po zakoń czeniu 

głosowania

Sporządzenie przez Komisję do Spraw Referendum protokołu wyników g łosowania w obwodzie.

Niezwłocznie po otrzymaniu protokołów 

z obwodowych Komisji do Spraw 

Referendum

Sporządzenie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum protokołu wyników referendum z ca łego miasta.

Niezwłoczne obwieszczenie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum wyników referendum w obwodowych lokalach wyborczych, w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Głownie, w lokalnej prasie oraz opublikowanie protokołu z wyniku referendum w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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Najpóźniej na 25 dni przed dniem 

referendum

Powołanie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.

Najpóźniej na 21 dni przed dniem 

referendum

Podanie do publicznej wiadomościmieszkań ców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń  , uchwa ły Miejskiej Komisji do Spraw 

Referendum o powołaniu obwodowych komisji do spraw referendum i ich składów Zarządzenie przez Miejską Komisję do Spraw 

Referendum wydrukowania potrzebnej ilości kart do głosowania.

14 dni przed dniem referendum Wyłożenie do publicznego wglądu spisówmieszkań ców uprawnionych do głosowania.

Przeddzień referendum Przesłanie przewodniczącym obwodowychkomisji do spraw referendum spisówmieszkań ców uprawnionych do głosowania.

Dzień przeprowadzenia referendum  

Niezwłocznie po zakoń czeniu 

głosowania

Sporządzenie przez Komisję do Spraw Referendum protokołu wyników g łosowania w obwodzie.

Niezwłocznie po otrzymaniu protokołów 

z obwodowych Komisji do Spraw 

Referendum

Sporządzenie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum protokołu wyników referendum z ca łego miasta.

Niezwłoczne obwieszczenie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum wyników referendum w obwodowych lokalach wyborczych, w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Głownie, w lokalnej prasie oraz opublikowanie protokołu z wyniku referendum w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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UCHWAŁA NR XLII/323/09  

RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE  

z dnia 3 listopada 2009 r.  

 

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Głowna referendum lokalnego dotyczącego 

przejęcia przez Gminę Miasta Głowna od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. 

 

Na podstawie art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr

167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.

1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,

poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420) i art. 4,art. 9, art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum

lokalnym (Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 985; 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271;

2004r. Nr 102, poz.1055; 2005r. Nr 175, poz. 1457; 2007r. Nr 112, poz. 766) oraz art. 6a ust. 1 ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, Nr

180, poz. 1495; 2006r. Nr 144, poz. 1042; 2008r. Nr 223, poz. 1464; 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.

666, Nr 92, poz. 753), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się  przeprowadzić  na terenie Gminy Miasta Głowna referendum lokalne dotyczące

przejęcia przez Gminę  Miasta Głowna od właścicieli nieruchomości (w rozumieniu art. 2, ust. 1, pkt 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008

z późn. zm.), obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.  

§ 2. Zasady i termin przejęcia obowiązków oraz ustalenie opłaty nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady

Miejskiej w Głownie.  

§ 3. Głosujący w referendum odpowiadają  na pytanie „Czy jest Pan/Pani za odpłatnym przejęciem przez

Gminę  Miasta Głowna od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych”.  

§ 4. Referendum zostanie przeprowadzone w dniu wolnym od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia

opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

§ 5. Burmistrz Głowna, poda do publicznej wiadomości termin i godziny przeprowadzenia referendum

lokalnego, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie, w prasie lokalnej i w Biuletynie

Informacji Publicznej.  

§ 6. Głosowanie w referendum przeprowadza się  na kartach do głosowania według wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Czynności związane z przeprowadzeniem referendum lokalnego będą  wykonywane zgodnie

z kalendarzem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie i w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Głowna.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Głownie  

 

Andrzej Kotulski 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/323/09 

Rady Miejskiej w Głownie 

z dnia 3 listopada 2009 r. 

Zalacznik1.doc

 

Karta do głosowania 

KALENARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM 

LOKALNEGO  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/323/09 

Rady Miejskiej w Głownie 

z dnia 3 listopada 2009 r.

Dzień , w którym upływa termin 

wykonania czynności 

Treść czynności 

24 godziny przed dniem referendum Kampania referendalna słu żąca wyjaśnieniu istoty problemu rozstrzyganego w referendum.

Najpóźniej na 25 dni przed dniem 

referendum

Powołanie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.

Najpóźniej na 21 dni przed dniem 

referendum

Podanie do publicznej wiadomościmieszkań ców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń  , uchwa ły Miejskiej Komisji do Spraw 

Referendum o powołaniu obwodowych komisji do spraw referendum i ich składów Zarządzenie przez Miejską Komisję do Spraw 

Referendum wydrukowania potrzebnej ilości kart do głosowania.

14 dni przed dniem referendum Wyłożenie do publicznego wglądu spisówmieszkań ców uprawnionych do głosowania.

Przeddzień referendum Przesłanie przewodniczącym obwodowychkomisji do spraw referendum spisówmieszkań ców uprawnionych do głosowania.

Dzień przeprowadzenia referendum  

Niezwłocznie po zakoń czeniu 

głosowania

Sporządzenie przez Komisję do Spraw Referendum protokołu wyników g łosowania w obwodzie.

Niezwłocznie po otrzymaniu protokołów 

z obwodowych Komisji do Spraw 

Referendum

Sporządzenie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum protokołu wyników referendum z ca łego miasta.

Niezwłoczne obwieszczenie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum wyników referendum w obwodowych lokalach wyborczych, w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Głownie, w lokalnej prasie oraz opublikowanie protokołu z wyniku referendum w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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