
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały 

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach  dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy  Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj.  Śl. Nr 250 poz. 3857), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie sposobu 
i zakresu świadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
zagospodarowania tych odpadów, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 5 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1. 

§ 4. 1.    Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego 
w §1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 688). 

§ 5. 1.    Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać 
drogą elektroniczną na adres ug@miedzno.pl   w terminie określonym w §2 na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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Projekt

Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2020
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów

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  2019 r.  poz. 506 z późn.  zm.)  i art. 6r  ust. 3-3d ustawy  z dnia  13 września  1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa  się  szczegółowy sposób  i zakres  świadczenia  usług  odbierania  odpadów komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli  nieruchomości oraz świadczenia usług  
odbioru odpadów komunalnych za opłatą dodatkową.

§ 2. 1. Bezpośredni odbiór odpadów komunalnych obejmuje następujące ich rodzaje:

1) papieru,

2) metali,

3) tworzyw sztucznych,

4) szkła,

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

6) odpadów zmieszanych

7) bioodpadów,

8) popiołu z palenisk domowych,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) zużyte opony.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11 odbiera się w tzw. systemie wystawkowym polegającym na 
wystawianiu  odpadów przed  teren  nieruchomości  od  strony drogi  a następnie  obieraniu  tak  wystawionych 
odpadów przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.

3. Ustala się limit przyjmowanych na GPSZOK odpadów komunalnych z danego gospodarstwa domowego:

1) dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nieprzekraczającej 
2 m3 rocznie;

2) dla zużytych opon stanowiących odpady komunalne w liczbie nieprzekraczającej 8 sztuk rocznie.

§ 3. 1. Istnieje  możliwość odbioru odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych w ilości  powyżej 
1 m3 bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na indywidualne zgłoszenie, za dodatkową opłatą.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2020

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 30 kwietnia 2020 r.
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2. Odpady  budowlano-remontowe  i rozbiórkowe  wskazane  w ust. 1,  gromadzi  się  w odpowiednim 
pojemniku przeznaczonym na tego typu odpady zamówionym przez właściciela nieruchomości z odpowiednim 
wyprzedzeniem u przedsiębiorcy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

§ 4. 1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiera się: 

1) papier,  metale  i tworzywa  sztuczne  –  co  najmniej  raz  na  miesiąc  z budynków  mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz wielolokalowych;

2) szkło - co najmniej raz na kwartał z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielolokalowych;

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady:

a) w  okresie  od  listopada  do  marca  -  co  najmniej  raz  na  miesiąc  z budynków  mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz co najmniej raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych,

b) w okresie od kwietnia do października - co najmniej raz na dwa tygodnie z  budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz co najmniej raz na tydzień z budynków wielolokalowych;

4) popiół z palenisk domowych:

a) w  okresie  od  października  do  kwietnia  -  co  najmniej  raz  na  miesiąc  z budynków  mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz z budynków wielolokalowych,

b) w okresie od kwietnia do października - co najmniej raz na dwa miesiące z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz z budynków wielolokalowych.

5) odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne- co najmniej raz na kwartał.

2. Bezpośredni odbiór odpadów komunalnych następuje zgodnie z harmonogramem wywozu danej frakcji 
odpadu - ustalonym przez przedsiębiorcę i zatwierdzonym przez Urząd Gminy.

§ 5. 1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej GPSZOK, znajduje się 
w Miedźnie przy ul. Władysława Jagiełły 17.

2. Regulamin pracy GPSZOK określa Wójt w drodze zarządzenia.

3. W  GPSZOK  bezpłatnie  przyjmuje  się  następujące  frakcje  odpadów  komunalnych  z terenu  Gminy 
Miedźno powstałe na nieruchomościach zamieszkałych:

1) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;

2) odpady niebezpieczne,

3) przeterminowane leki i chemikalia,

4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowych,

8) zużyte opony,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe.

4. Transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy 
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Zebrane  w GPSZOK  odpady  podlegają  przekazaniu  do  podmiotów  posiadających  zezwolenie 
właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

6. Przedsiębiorca  wyłoniony  w drodze  przetargu  ma  obowiązek  opróżniania  wszystkich  kontenerów, 
pojemników i transportu odpadów do miejsc, do których zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa mogą  być  one  dostarczane przy czym obowiązek ten w zakresie  dotyczącym odpadów selektywnie 
zbieranych z GPSZOK przedsiębiorca wykonuje w przypadku przepełnienia pojemników w terminie 3 dni od 
otrzymania  od  upoważnionego  przedstawiciela  Gminy  powiadomienia  o przepełnieniu  pojemników 
przekazanego telefoniczne, fax em lub za pośrednictwem maila.
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§ 6. Właściciele  nieruchomości  mogą  zgłaszać  przypadki  niewłaściwie  wykonanej  usługi  lub  jej 
niewykonania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
Gminny Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych  w godzinach  pracy Urzędu  osobiście  lub 
telefonicznie na nr 34 310 69 62 lub pocztą elektroniczną na adres mail:  gospodarkaodpadami@miedzno.pl 
podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz przedmiot zgłoszenia. 

2. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni od daty niewłaściwego wykonania lub 
niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez GPSZOK.

3. Zgłoszenia  rejestruje  się  w "Dzienniku  zgłoszeń"  i niezwłocznie  przekazuje  się  przedsiębiorcy 
odbierającemu  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  lub  pracownikom  GPSZOK  celem 
wyeliminowania nieprawidłowości.

4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia  właścicielowi  nieruchomości  należy udzielić  w terminie  nie dłuższym niż 
30 dni  od  dnia  wpływu zgłoszenia  do  Urzędu Gminy Miedźno  odpowiedzi  w formie,  w której  zgłoszenie 
zostało złożone.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 80/IX/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu 
i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 5770 z późn. zm.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Śląskiego.
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Uzasadnienie

Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od  właścicieli  nieruchomości  oraz  zagospodarowania  tych  odpadów  wykonuje  delegację  ustawową 
wynikającą z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Przepisy ust. 3a, 3b oraz 3d określają w jaki sposób rada gminy realizuje powyższą delegację ustawową.

Z  przepisu  art. 6r  ust. 3 wynika,  że  rada  gminy  określi,  w drodze  uchwały  stanowiącej  akt  prawa 
miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od  właścicieli  nieruchomości  oraz  zagospodarowania  tych  odpadów,  w zamian  za  uiszczoną  przez 
właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jak zatem wynika z tego przepisu zadaniem 
rady jest uregulowanie kwestii związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w zamian za opłatę.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2020 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 
uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania 

tych odpadów 

Termin konsultacji od 5 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. 

Informacja o zgłaszającym: 

Nazwa i adres podmiotu  
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu 

 

E-mail  
Tel.  

Zgłaszane uwagi i wnioski 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 
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