
ZARZĄDZENIE NR 97/2022 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 21 listopada 2022 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 rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi, stanowiący załącznik nr 1 do 
zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 28 listopada 2022 r. do 9 grudnia 2022 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 20.07.2022 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2022
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2022 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

Na  podstawie  art. 6r  ust. 4  ustawy  z 13  września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

1) odbiór odpadów poremontowych i budowlanych sprzed posesji;

2) odbiór  odpadów  wielkogabarytowych  poza  terminami  odbioru  odpadów  komunalnych  dokonywanego
w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Określa się następujące ceny za usługi dodatkowe, o których mowa w § 1.

1) za odbiór 1000 kg odpadów poremontowych i budowlanych sprzed posesji - nie więcej niż 300,00 zł (cena
brutto);

2) za  odbiór  1000 kg  odpadów wielkogabarytowych  zgodnie  z § 1  pkt 2 -  nie więcej  niż  600,00 zł  (cena
brutto).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 97/2022

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 21 listopada 2022 r.
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Uzasadnienie

Obecne doświadczenia w gospodarowaniu odpadami komunalnymi potwierdzają, że możliwość odbioru
odpadów remontowo-budowlanych sprzed posesji ułatwia mieszkańcom pozbycie się takich odpadów, jed-
nak zauważono, że stosowanie tej praktyki ma również spore wady, ponieważ niewielka część osób kupuje
stare domy do remontu, w dodatku które są pełne odpadów wielkogabarytowych, po czym składa deklarację
na 1 osobę, płacąc zaledwie 336,00 zł rocznie. Podobna sytuacja jest zauważana w domkach letniskowych,
których opłata wynosi 181,90 zł na rok.

Koszty, które w rzeczywistości ponosi się za odbiór takich odpadów, na chwilę obecną wynoszą:

·806,76 zł za tonę w przypadku odpadów poremontowych i budowlanych oraz

·1242,00 zł za tonę odpadów wielkogabarytowych.

Jednocześnie do gminy zgłaszały się osoby, które były gotowe zapłacić byle tylko w uczciwy sposób po-
zbyć się wszystkich odpadów zalegających na ich posesjach. Niestety gmina ze względu na obecnie obowią-
zujące przepisy zawarte w uchwałach Rady Gminy Miedźno mogła pomóc odebrać ilości nie większe niż
2m3 na rok.

W 2021 roku, z usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych sprzed posesji wykorzystało 12 nieru-
chomości wystawiając 22 big-bagi.

Wyżej wymienione zagadnienia są powodem nieszczelności systemu gospodarowania odpadami na tere-
nie gminy Miedźno, a także źródłem dyskomfortu mieszkańców, którzy w pewnych sytuacjach oczekują
konkretnych rozwiązań.

W związku z tym zaleca się wprowadzenie cennika dodatkowych usług obejmujących wspomniane wyżej
sytuacje.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2022 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi 
Termin konsultacji od 28 listopada 2022 r. do 9 grudnia 2022 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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