
ZARZĄDZENIE NR 740/2017
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach 
zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 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 2016 r. 
poz. 446 z 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 (Dz. U. Woj. 
Opolskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. poz. 2748) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 
2015 roku w sprawie 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 programu, 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 06 września 2017 r. do dnia 27 września 2017 r.
do godz.15:30. 

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do 
projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 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 załącznik 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. Nie zgłoszenie 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. 
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§ 7. Burmistrz Krapkowic przedłoży Radzie Miejskiej w Krapkowicach wyniki konsultacji. 

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

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Projekt

z dnia  5 września 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 września 2017 r.

zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 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 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia ………………….. 2017 roku,  Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 4 w § 2 w ust. 1;

2) Rozdział 5 otrzymuje brzmienie: ,,INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI 
ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

§ 17. 1.  Należy dążyć do: 

1) zapobiegania powstawaniu odpadów;

2) wykorzystania odpadów w procesie recyklingu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, których nie można 
przetworzyć innymi metodami;

3) zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów (szczególnie odpadów 
biodegradowalnych);

4) wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów.

2. Działania i sposoby realizacji, określonego w ust. 1 celu, mogą polegać na:

1) organizowaniu i prowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie:

a) podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym odpadów 
ulegających biodegradacji (ze szczególnym podkreśleniem należytego, to jest racjonalnego planowania 
zakupów artykułów spożywczych, aby zapobiegać marnotrawieniu żywności);

b) właściwego postępowania z odpadami, w tym odpadami ulegającymi biodegradacji, szczególnie w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

c) promowania prawidłowego sposobu postępowania z odpadami i korzyści z tego wynikających;

2) tworzeniu punktów ponownego użycia oraz punktów napraw rzeczy i produktów umożliwiających wymianę 
rzeczy używanych;

3) zagospodarowaniu na terenach z zabudową jednorodzinną odpadów zielonych i innych bioodpadów we 
własnym zakresie w kompostownikach przydomowych;

4) promowaniu i realizacji działań na rzecz przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu nadających się 
do tego produktów lub materiałów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych;
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5) zwiększeniu efektywności prowadzenia selektywnego zbierania „u źródła”, w tym również komunalnych 
odpadów ulegających biodegradacji, które mogą być przetwarzane w przydomowych kompostownikach, 
wykorzystane do skarmiania zwierząt lub kierowane do instalacji przetwarzającej tego rodzaju odpady.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie                    
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach 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 740/2017  
Burmistrza Krapkowic z dnia 05.09.2017 r. 

OGŁOSZENIE 

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 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 VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 

stanowiący akt prawa miejscowego. 

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 roku 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 VIII/86/2015 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 

 

Termin konsultacji: 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 września 2017 r. 

Termin zakończenia konsultacji: 27 września 2017 r. do godz. 15:30. 

 

Forma konsultacji: 

Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz  

z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji"  

w terminie od 06 września 2017 r. do 27 września 2017 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 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, 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 66 805, 77 44 66 864. 
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest 
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na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; 
www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, 
parter, pokój 16C). 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 740/2017 

             Burmistrza Krapkowic z dnia 05.09.2017 r.  

 

FORMULARZ KONSULTACJI  

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 

Termin zgłaszania opinii: od 06 września 2017 r. do 27 września 2017 r. do godz. 15:30.  

 

Dane podmiotu 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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