
Uchwała Nr 5/2017 

         Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa                                                        

z dnia20.06.2017 r. 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 

Rady Gminy Masłów z dnia  08.09.2016r. w sprawie Statutu Gminy Masłów (Dz. Urzęd. Woj. 

Święt. poz. 2787 z 2016r.) Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Masłów zmienioną uchwałą nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 

2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów. 

§ 2. 

Opiniuje się pozutywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr XXXI/275/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z 

dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 3. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa Wola Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki 

nr 257/11 w Woli Kopcowej oraz nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów.  

§ 4. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina Masłów. 

§ 5. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części działki nr 102 o powierzchni 0,220 ha położonej w Barczy. 

§ 6. 

Przyjęto bez uwag  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Masłów za 2016 rok. 



§ 7. 

Komisja upoważnia przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na sesji Rady Gminy.  

                                                                                                                                                                                                                                                
Przewodniczący  Komisji  

Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa      


