
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie  Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                     

i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku 

publicznego na terenie Gminy Krapkowice. 

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii 

i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w 

Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krapkowice. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

 Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 21 stycznia 2013 r. do 11 lutego 2013 r. 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem 

uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą 

elektroniczną na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty 

na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Opinie, uwagi 

oraz propozycje zmian można było zgłaszać na dostępnym „formularzu konsultacji”. 

 W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska wpłynęły (za pomocą poczty elektronicznej) 2 wypełnione formularze 

konsultacji od: 

1. Opolskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowe ,,Cis”, ul. Olimpijska 1, 47-303 

Krapkowice,  

2. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 2, Os. XXX-lecia 2, 47-303 Krapkowice.  

stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania. 

W związku z tym, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 2 nie jest podmiotem uprawnionym do 

udziału w konsultacjach przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawione propozycje zmian nie 

podlegały ocenie i nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały.  

 

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji. 

 

Lp. Podmiot 

zgłaszający 

uwagę/ opinię 

Wskazany 

zapis w 

projekcie 

Treść uwagi/ opinii Informacja o 

ujęciu/odrzuceniu 

uwagi 

1. 

 

Opolskie 

Stowarzyszenie 

Ekologiczno-

Kulturowe 

,,Cis” 
 

Rozdział  2,  

§ 2, pkt. 1  

Dodać kolejne litery: 

n) świetlówki rtęciowe 

o) termometry rtęciowe  

Uwagę odrzucono, 

gdyż  ustawa o 

utrzymaniu czystości             

i porządku w gminach 

wskazuje odpady objęte 

systemem selektywnej 

zbiórki i nie obejmuje 

wskazanych propozycji 

Rozdział  2,  

§ 3 ust. 2 

 

Dodać: zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny pochodzący z 

gospodarstw domowych  

Uwagę uwzględniono. 

 

Rozdział 2,  

§ 5 

 

 

Propozycja dodania zapisu o 

obowiązkowym wyposażeniu osiedli 

mieszkaniowych w kosze uliczne o 

pojemności od 10 l do 50 l, które będą 

zamontowane na stałe. 

Uwagę odrzucono, 

gdyż w projekcie 

uchwały obowiązek ten 

wynika z zapisu § 5 

oraz § 7 ust.1 pkt. 2  

http://www.krapkowice.pl/
mailto:umig_srodowisko@krapkowice.pl


Rozdział 3, 

§ 9 ust. 1 pkt 

5  

Zmienić na zapis: „Dla większej ilości 

osób korzystających należy stosować 

kombinacje pojemników wymienionych 

w § 7 ust. 1 pkt. 3 proporcjonalnie do 

ilości wytwarzanych odpadów, która 

wynosi 20l odpadów na 

zamieszkującego na tydzień.” 

Uwagę częściowo 

uwzględniono. Nie 

dodano pkt. 3 celem 

umożliwienia 

korzystania z 

pojemników, o których 

mowa również w pkt. 5   

Rozdział 3, 

§ 9 ust. 3  
Zmienić na zapis: „Jeżeli położenie lub 

charakter nieruchomości, o której mowa 

w ust. 1 i 2 uniemożliwia lub utrudnia 

wyposażenie jej w pojemniki o 

minimalnej pojemności, dopuszcza się 

wyposażenie takiej nieruchomości w 

pojemniki o objętości wynoszącej 50% 

ustalonej minimalnej pojemności, przy 

jednoczesnym dwukrotnym 

zwiększeniu częstotliwości opróżniania 

tych pojemników, o ile właściciel 

nieruchomości zadeklaruje taką 

konieczność i zaakceptuje ją organ 

wykonawczy gminy.” 

Uwagę uwzględniono 

w całości. 

Rozdział 3, 

§ 10 ust. 2  
Wprowadzić zmiany w tabeli 1 z 

załącznika nr 1: 

Dotyczący:  lp. 4 „lokale handlowe - do 

50m2  powierzchni handlowej”*  

lp. 5 „lokale handlowe - powyżej  

50m2 powierzchni handlowej”*  

*elementem niezbędnym jest 

wyszczególnienie charakteru 

prowadzonej działalności handlowej ze 

względu na zróżnicowany poziom 

generowania ilości odpadów. Różnica ta 

dotyczyć może np.: sklepów 

spożywczych, odzieżowych, etc 

Uwagę odrzucono, 

gdyż w ocenie organu 

rodzaj prowadzonej 

działalności nie ma 

wpływu na ilość 

produkowanych 

odpadów.  

Rozdział 3 

§ 10 ust. 4 
Zmienić na zapis: 

„Jeżeli położenie lub charakter 

nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i 

3 uniemożliwia lub utrudnia 

wyposażenie jej w pojemniki o 

minimalnej pojemności, dopuszcza się 

wyposażenie takiej nieruchomości w 

pojemniki o objętości wynoszącej 50% 

ustalonej minimalnej pojemności, przy 

jednoczesnym dwukrotnym 

zwiększeniu częstotliwości opróżniania 

tych pojemników, o ile właściciel 

nieruchomości zadeklaruje taką 

konieczność i zaakceptuje ją organ 

wykonawczy gminy.” 

Uwagę uwzględniono 

w całości. 

Rozdział 4,           

§ 16 ust. 1 

pkt. 2  

Zmienić zapis: 

zabudowa wielorodzinna:  

a) niesegregowane (zmieszane)  

odpady komunalne – nie rzadziej niż 

jeden raz na tydzień  

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 

nie rzadziej niż jeden raz na tydzień  

Uwagę uwzględniono 

w całości. 



c) odpady ze szkła – nie rzadziej niż jeden 

raz na miesiąc 

Rozdział 4,            

§ 16 ust. 1 

 

 

Dodać do § 16 ust. 1 - pkt. 4 

w brzmieniu: „Nieruchomości w 

zabudowie wielorodzinnej, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne oraz nieruchomości 

na których w części zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne:  

a) niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na 

tydzień  

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 

nie rzadziej niż jeden raz na tydzień  

c) odpady ze szkła – nie rzadziej niż jeden 

raz na miesiąc.”  

 

Uwagę uwzględniono 

częściowo. W § 16 ust. 

1 pkt. 3 zostały 

określone 

częstotliwości 

opróżniania 

pojemników dla 

nieruchomości 

niezamieszkałych, na 

których powstają 

odpady komunalne, 

natomiast w dodanym 

pkt. 4 określono 

częstotliwość odbioru 

odpadów dla 

nieruchomości 

częściowo 

zamieszkałych a 

częściowo nie 

zamieszkałych, na 

których powstają 

odpady komunalne w 

zależności od rodzaju 

zabudowy (jedno lub 

wielorodzinnej) 

Rozdział 4,          

§ 16 ust. 5  

 

Zmienić na zapis: „Zbiórka zużytych 

baterii i akumulatorów może odbywać się                 

w punktach wskazanych przez Związek. 

Informacja o lokalizacji punktów zbiórki 

zużytych baterii i akumulatorów zostanie 

podana do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na tablicy 

ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta i Gminy                  

w Krapkowicach oraz w lokalnej prasie     

w częstotliwości 1 raz na kwartał.” 

Uwagi nie 

uwzględniono, gdyż 

zbiórka zużytych 

baterii i akumulatorów 

będzie się odbywała w 

sposób ciągły we 

wskazanych przez 

Związek  punktach 

zgodnie z zapisem § 16 

ust. 5. 

Rozdział 4              

§ 17 ust. 5 

Zmienić na zapis: „Wywożenia i 

deponowania odpadów w miejscach na 

ten cel nieprzeznaczonych, tworzenia 

nielegalnych składowisk odpadów.” 

Uwagi nie 

uwzględniono, gdyż 

deponowanie oznacza 

czasowe 

magazynowanie 

odpadów z zamiarem 

ich odebrania.  

Rozdział 4,           

§ 17 

 

Dodać zapis ust. 13 w brzmieniu: 

„Wyrzucania do pojemników 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów szklanych szyb okiennych, ze 

względu na odmienny skład chemiczny 

surowca, oraz pozostawiania ram 

okiennych wraz z szybami ustawionych 

obok pojemników bądź kontenerów, 

ponieważ stwarzają one 

niebezpieczeństwo dla bawiących się 

Uwagi nie 

uwzględniono. 

Przedmiotowe 

zagadnienie będzie 

jednym z  tematów 

kampanii 

informacyjno-

edukacyjnej dla dzieci, 

młodzieży i 

społeczeństwa.  



dzieci.”  

Rozdział 4,             

§ 17 

 

Dodać zapis ust. 14 w brzmieniu”  

„Samodzielnego pozbywania się zwłok 

zwierząt domowych bądź gospodarczych 

poprzez ich zakopywanie na obszarach 

miejskich bądź terenach pozamiejskich; 

lasy, łąki etc., palenie zwłok ich 

pozostawianie w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych”. 

Uwaga uwzględniona 

poprzez dodanie ust. 8 

w § 19 i ust. 6 w § 20. 

 

 

 

 

 


