
ZARZĄDZENIE NR 814/2014
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej 
Uchwałę Nr XXII/354/2013 z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXIII/383/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu  
przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 09.12.2013, poz. 2748) 
zarządzam, co nastepuje:

§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej 
w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 
2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Krapkowice.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice 
posiadajacych czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których 
statutowym celem jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice w sprawie projektu, 
o którym mowa w ust. 1.

3. Projekt uchwały, stanowiący załacznik nr 1 zarządzenia, zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej

2) na stronie internetowej Urzędu

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 29 maja 2014 r. do dnia 11 czerwca 2014 r. do godz.
1530.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do 
projektu uchwały zmieniajacej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 
2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na ,,formularzu konsultacji", 
stanowiącym załacznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Wypełnione  formularze  należy  przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
umig_srodowisko@krapkowice. pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu  Miasta i Gminy w Krapkowicach,   47-303 
Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

4. Niezgłoszenie  uwag i wniosków w terminie  (decyduje  data  wpływu  do  Urzędu)  oznacza  rezygnację 
z prawa do ich wyrażenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice 
posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem 
działania jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu   konsultacji,   stanowiące   załacznik   nr   2,   podaje   się   do   publicznej 
wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3.

§ 6. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomomości w sposób określony 
w § 1 ust. 3, w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Id: B08E9194-1AF4-4A44-86D0-8AA918FA31CA. Przyjęty Strona 1



§ 7. Burmistrz Krapkowic przedłoży Radzie Miejskiej w Krapkowicach projekt uchwały zmieniajacej Uchwałę 
Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z wynikami konsultacji.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 814/2014 

Burmistrza Krapkowic z dnia 22.05.2014 r. 

 
 
 

Projekt Uchwały Nr …………… 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 

 

zmieniającej, uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku                   

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 

 

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                

w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale z dnia 3 października 2013 roku Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXII/354/2013 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) Użyte w uchwale w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazy: „odpady komunalne ulegające biodegradacji” 

zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami: „odpady zielone”; 

2) w § 3 w ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie: „6) odpady zielone,” 

3) skreśla się w § 3 w ust. 1 pkt 7) 

4) w § 3 w ust. 1 pkt 13) otrzymuje brzmienie: „13) zużyte opony o średnicy do 56 cm”; 

5) w § 3 w ust.1 po pkt 13) dodaje się pkt 14) w brzmieniu: „14) popiół,” 

6) w § 5 w ust. 1 w pkt 1): 

a) lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) odpady zielone - w okresie od 1 kwietnia do 30 września w osobnym 

pojemniku lub worku chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy 

kompostowników przydomowych,”   

b) po lit. e) dodaje się lit. f) w brzmieniu: „f) popiół - w pojemniku przeznaczonym na odpady zielone, w 

okresie od 1 października do 31 marca.” 

7) w § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy 

do 56 cm, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny, odpady 

surowcowe (tzw. „suche”), papier oraz szkło opakowaniowe mieszkańcy mogą dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.” 

8) w § 5 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy 

do 56 cm, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne mogą być odbierane w 

systemie akcyjnym.” 

9) w § 9 w ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) worki o pojemności 80 l i 120 l oraz worki przeznaczone na 

500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych,” 

10) w § 9 w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) brązowym z przeznaczeniem na odpady zielone w okresie od 

1 kwietnia do 30 września, natomiast popiół w okresie od 1 października do 31 marca,” 

11) w § 9 w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) brązowe z przeznaczeniem na odpady zielone,” 

12) w § 9 w ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 

musza spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm. 

Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o klapach odpowiadających 
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kolorystyce poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przy równoczesnym odpowiednim oznaczeniu 

pojemnika.”   

13) w § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie 

nieruchomości, do której posiadają tytuł prawny kompostowania odpadów zielonych w przydomowych 

kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy process kompostowania odpadów w warunkach 

tlenowych w okresie całego roku, zgodnie z przepisami szczególnymi.” 

14) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3) Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy               

w budynkach jednorodzinnych, ustala się, że minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego                     

do zbierania odpadów zielonych wynosi 120 l.” 

15) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3) Dopuszcza się zbieranie odpadów zielonych w osobnym pojemniku 

lub worku oraz popiołu w osobnym pojemniku na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w 

budynkach wielorodzinnych. Ustala się, że minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do 

zbierania odpadów zielonych lub popiołu wynosi 120 l.” 

16) w § 17 ust. 1 pkt 1): 

a) lit e) otrzymuje brzmienie: „e) odpady zielone - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od                    

1 kwietnia do 30 września,” 

b) po lit e) dodaje się lit f) w brzmieniu: „f) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 

1 października do 31 marca.” 

17) w § 17 ust. 1 pkt 2): 

a) lit e) otrzymuje brzmienie: „e) odpady zielone - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od                   

1 kwietnia do 30 września,” 

b) po lit e) dodaje się lit f) w brzmieniu: „f) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 

1 października do 31 marca.” 

18) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

opon o średnicy do 56 cm i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może odbywać się w systemie 

akcyjnym co najmniej raz na pół roku, zgodnie z podanym harmonogramem.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 

dni od momentu ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 814/2014  

Burmistrza Krapkowic  

z dnia 22 maja 2014 r.  

 
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2014 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej 
w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach              
z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku             
na terenie Gminy Krapkowice. 

Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta       
i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych                    
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona 
środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej                        
w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 

Termin konsultacji: 
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 29 maja 2014 r. 
- Termin zakończenia konsultacji: 11 czerwca 2014 r. do godz.15:30. 
 
Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi 
i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu 
konsultacji" w terminie od 29 maja 2014 r. do 11 czerwca 2014 r. do godz.15:30. 
Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w 
Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. 
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza 
rezygnację z prawa do ich wyrażenia. 
 
Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach 
społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze 
oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym 
celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice. 
 
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy 
Krapkowice tel. 77 44 66 895, 77 44 66 864. 
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach                 
z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach 
internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; 
www.krapkowice.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek,                  
II piętro, pok. 37). 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 814/2014  

Burmistrza Krapkowic  

z dnia 22 maja 2014 r.  

 

FORMULARZ KONSULTACJI  
projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę                             

Nr XXII/354/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku                 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 

Termin zgłaszania opinii: od 29 maja 2014 r. do 11 czerwca 2014 r. do godz.15:30. 

Dane zgłaszającego uwagi i wnioski:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:………………………………………………………………….  

Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail) 

………………………………………………………………………………………………………….   
……………………………………………………………………………………………………………
……...................... 

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

 

Krapkowice, dnia:…………………           

  ......................................... 

                Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię  

 

 

Uwaga! 

Formularz konsultacji należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres                  

e-mail: umig_srodowisko@krapkowice.pl  lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i  Gminy 

w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. 
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