
UCHWAŁA Nr XXXVI/324/2010 

RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO 

z dnia 11 maja 2010 r. 

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Jedlnia-Letnisko 

obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4, art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o 

referendum lokalnym (Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b i art. 6a 

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

2008 z późn. zm.) Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić na terenie gminy Jedlnia-Letnisko referendum, w sprawie przejęcia 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko obowiązku w zakresie pozby-

wania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości, rozumie się przez to także współwłaści-

cieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarzą-

dzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

§ 2. Głosujący w referendum odpowiada na pytanie: 

„Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przejęcie przez Gminę obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z 

Pana/Pani nieruchomości?”. 

Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK” i „NIE”. 

§ 3. Termin przeprowadzenia referendum wyznacza się na dzień 20 czerwca 2010r. 

§ 4. Wzór i treść karty do głosowania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Czynności związane z przeprowadzeniem referendum będą wykonane zgodnie z kalendarzem, sta-

nowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego oraz podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie gminy Jedlnia-Letnisko 

i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

inż. Tadeusz Hernik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 



do uchwały nr XXXVI/324/2010 

Rady Gminy Jedlnia-Letnisko 

z dnia 11 maja 2010r. 

 

 

KARTA DO GŁOSOWAWNIA 

w referendum gminnym zarządzonym przez 

Radę Gminy Jedlnia-Letnisko 

na dzień 

 

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przejęcie przez Gminę obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z 

Pani/Pana nieruchomości? 

 

 

 TAK 

 

 

 NIE 

 

 

 

 

 

Pouczenie o sposobie głosowania: 

 

1. Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. 

2. Za nieważne uznaje się głosy, gdy postawiono znak „X” w więcej, niż jednej kratce lub nie umieszczono 

znaku „X” w żadnej kratce. 

 

 

 

 

 

Pieczęć           Pieczęć 

Obwodowej Komisji        Rady Gminy Jedlnia-Letnisko 

d/s Referendum 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

inż. Tadeusz Hernik 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 



do uchwały nr XXXVI/324/2010 

Rady Gminy Jedlnia-Letnisko 

z dnia 11 maja 2010r. 

 

 

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum 

 

Treść czynności Termin wykonania czynności 

Kampania referendalna służąca wyjaśnieniu istoty 

problemu rozstrzyganego w referendum. 

Z dniem podjęcia uchwały przez Radę Gminy i ulega 

zakończeniu na 24 godz. przed dniem referendum. 

Powołanie przez Radę Gminy gminnej komisji d/s 

referendum.  

Najpóźniej na 25 dni przed datą referendum. 

Powołanie przez gminną komisję d/s referendum 

obwodowych komisji d/s referendum. Składy komisji 

podaje się do publicznej wiadomości.  

Najpóźniej na 21 dni przed datą referendum. 

Sporządzenie i wyłożenie do publicznego wglądu 

spisu mieszkańców uprawnionych do udziału  

w referendum (wójt powiadamia mieszkańców o 

sporządzeniu spisu oraz o miejscu i czasie jego udo-

stępnienia poprzez rozplakatowanie na terenie gmi-

ny). 

Najpóźniej na 14 dni przed datą referendum. 

Przekazanie przewodniczącym poszczególnych ko-

misji obwodowych spisów mieszkańców uprawnio-

nych do głosowania. 

W przeddzień referendum. 

Głosowanie Dnia 20 czerwca 2010r. w godz. 600 - 2000 

Przewodniczący Rady Gminy: 

inż. Tadeusz Hernik 

 

 

 


