
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 12 marca 2021 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  
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miedźno, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 17 marca 2021 r. do 28 marca 2021 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 2020 r. poz 1057). 

§ 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 zgodnym z wzorem 
określonym załącznikiem 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 12.03.2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ___/___/2021 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miedźno 

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

gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm.), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych w wysokości: 

1) 340,00 zł brutto za 1 m3 odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny; 

2) 680,00 zł brutto za 1 m3 odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny. 

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych z obszaru Gminy Miedźno w wysokości 50,00 zł brutto za 1 m3. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 43/VII/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie górnych 

stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, świadczone przez przedsiębiorcę 

posiadającego zezwolenia na prowadzenie tej działalności. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2021

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 12 marca 2021 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszone 

przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Z uwagi na rosnące koszty odbioru, transportu i zagospodarowania 1 m3 odpadów, należy  uaktualnić 

górne stawki opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych w wysokości: 

Zgodnie z danymi, które znajdują się w internetowej bazie o odpadach, 1 m3 odpadów zmieszanych może 

ważyć nawet 400 kg, co przy obecnych stawkach 800,00-900,00 zł za odbiór, transport i zagospodarowanie 

takich odpadów z terenu Gminy Miedźno może kosztować średnio 340 zł. 

W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny, proponuje się aby górne stawki były 

dwukrotnie wyższe. 

Z uwagi na zmiany cen usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych należało dostosować również górne stawki opłat do obowiązujących cen rynkowych. 

Górna stawka zaproponowana w uchwale jest kwotą, która określona została na podstawie uzyskanej 

informacji o wysokości opłat pobieranych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie 

usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Górne stawki opłat są stawkami maksymalnymi, jakie mogą pobierać przedsiębiorcy posiadający wpis do 

rejestru działalności regulowanej bądź zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy. Górne stawki są stosowane w przypadku 

gdy właściciel nieruchomości nie zawrze umowy na świadczenie usług w w/w zakresie. W tym przypadku 

gmina jest zobowiązana zorganizować odbiór odpadów komunalnych bądź opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych od tych właścicieli. Na podstawie decyzji, nałożony zostanie obowiązek wnoszenia przez 

właścicieli nieruchomości opłaty wyliczonej w oparciu o uchwalone górne stawki. Decyzja wydawana jest 

na okres 1 roku. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku gdy właściciel na 

co najmniej 3 miesiące przed upływem daty jej obowiązywania, nie przedstawi umowy, wydawana jest 

kolejna decyzja przedłużająca ważność dotychczasowej, a uiszczenie opłaty stanowią dochód budżetu 

gminy i podlegają ściganiu w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. 

Istota górnej stawki opłaty jest tożsama z istotą maksymalnej ceny i służyć ma ochronie nabywcy usługi 

przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2021 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 12 marca 2021 r. 

Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miedźno 

 
Termin konsultacji od dniaod 17 marca 2021 r. do 28 marca 2021 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 

   
   
   
   
   
   
   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A0F857A5-6E2A-46CC-B312-9698C0B4F72C. Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 2

	Paragraf 5
	Paragraf 5 Ustęp 2

	Paragraf 6
	Paragraf 7

	Załącznik 1
	Załącznik 2

