
Uchwała Nr XXII/144 /2009 
Rady Gminy w BliŜynie 
z dnia 6 lutego 2009r. 

 
w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę 
BliŜyn od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej 
przez Radę Gminy w BliŜynie.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z 
późn. zm.), w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić referendum gminne w sprawie przejęcia przez 
Gminę BliŜyn od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych 
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez 
Radę Gminy. 
 

§ 2. Ustala się treść pytania w referendum w brzmieniu: „Czy jest Pani/Pan za 
przejęciem przez Gminę BliŜyn obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie 
pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości za odpłatnością ustalaną 
przez Radę Gminy w BliŜynie?” 
 

§ 3. Wyznacza się termin przeprowadzenia referendum na dzień 7 czerwca 2009r. w 
godz. 6.00 do 20.00. 

 
§ 4.1. Ustala się wzór karty do głosowania w referendum stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 
2. Karta do głosowania jest drukowana jednostronnie na papierze koloru białego, o formacie 
A-5. 
3. W dolnej części karty do głosowania, po lewej stronie znajduje się miejsce na pieczęć 
obwodowej komisji do spraw referendum, a po prawej stronie - wydrukowany odcisk pieczęci 
Rady Gminy w BliŜynie. 
 

§ 5. Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w 
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 6.1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń  
na terenie gminy BliŜyn. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy 
(-) Anna LeŜańska 


