
ZARZĄDZENIE NR 598/2021 
BURMISTRZA KRAPKOWIC 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie  zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020r. poz. 713z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 09.12.2013r., poz. 2748) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.  Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.   

2. 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 w sprawie 
projektu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krapkowice.pl   

2) na stronie internetowej Urzędu www.krapkowice.pl   

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

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 25 marca 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r. do 
godz.14:00.  

§ 3. 1.  Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do 
projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.   

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

3. Wypełnione formularze należy przesłać do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odpady@krapkowice.pl lub złożyć w Punkcie 
Obsługi Klienta 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, 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, działające na terenie Gminy Krapkowice.  

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

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

§ 7. Burmistrz Krapkowic przedłoży Radzie Miejskiej w Krapkowicach projekt uchwały w sprawie zmiany  
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z wynikami konsultacji.  
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§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.  

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

  
 

z up. Burmistrza Krapkowic 
Zastępca Burmistrza 

Krapkowic 
 
 

Arnold Joszko 
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Projekt 
 
z dnia  24 marca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku 
w sprawie przyjęcia 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 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm.), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia ..... ........ 2021 roku, 
Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wprowadza się zmianę 
polegającą na dodaniu w § 12 ust. 1 pkt 3, po literze d), litery e), w brzmieniu: ,,bioodpady - nie rzadziej niż jeden 
raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz 
na dwa miesiące". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach.   

 

  
 

Burmistrz Krapkowic 
 
 

Andrzej Kasiura 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 598/2021 

Burmistrza Krapkowic  

z dnia 24 marca 2021 r.  

 

 
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 
 
 

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.  

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne 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 
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 

Termin konsultacji: 
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 marca 2021r. 
- Termin zakończenia konsultacji: 16 kwietnia 2021r. do godz.14:00. 
 
Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej 
i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać 
na „formularzu konsultacji" w terminie od 25 marca 2021r. do 16 kwietnia 2021r.  
do godz. 14:00. Wypełnione formularze należy przesłać do Wydziału Gospodarki Gruntami, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
odpady@krapkowice.pl lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta 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 66 806. 
Projekt uchwały 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, oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 598/2021  

Burmistrza Krapkowic  

z dnia 24 marca 2021r.  

 

FORMULARZ KONSULTACJI  
projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Krapkowice  

 

Termin zgłaszania opinii: od 25 marca 2021 roku do 16 kwietnia 2021 roku do godz.14:00. 

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: odpady@krapkowice.pl lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy 

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

1) podstawa prawna,

· Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz.
713z późn. zm.)

Art. 5a ust.1 W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą
być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

· uchwała Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 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 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego z dnia 09.12.2013 poz. 2748)

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają byś osiągnięte,

Poznanie 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, projektu uchwały

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. Projekt uchwały
określa częstotliwość odbioru bioodpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Zaproponowana
częstotliwość jest rzadsza niż dla nieruchomości zamieszkałych. Z uwagi na bardzo różne rodzaje
działalności i warunki jej prowadzenia przedstawiona propozycja pozwala z jednej strony na zachowanie
przepisów sanitarnych, a z drugiej strony daje możliwości odbioru przedmiotowej frakcji odpadów z terenu
nieruchomości częściej, w zależności od potrzeb.

3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Straż Miejska

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,

-

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,

-

6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień
zawartych w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komendant Straży Miejskiej.
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