
Zarządzenie Burmistrza 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 566/2018 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

 

 

w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i 

gminy Ogrodzieniec  

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) oraz z § 4 uchwały Rady Miejskiej w 

Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i 

innymi uprawnionymi podmiotami 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Przeprowadzić konsultacje 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 dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec, poprzez 

zamieszczenie projektu uchwały na stronie BIP Urzędu Miasta i zebranie opinii na temat 

projektu przesłanych drogą mailową na adres konsultacje@ogrodzieniec.pl i pisemnie do 

Urzędu Miasta i Gminy w okresie od 27 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r. do godz. 14.00.   

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

dr inż. Andrzej Mikulski 

mailto:konsultacje@ogrodzieniec.pl


Projekt

z dnia  27 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR LIII/......./2018
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta i gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z poźn. zmianami), art. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1523 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr 
LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa 
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1. 

W załączniku do uchwały nr XIII/100/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. - "Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 5 ust 4, który otrzymuje brzmienie:

"4. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki odpowiadające 
rodzajowi gromadzonego odpadu, według kolorystyki i oznaczonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 poz. 19)."

2. Zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania popiołu przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych jako 1 pojemnik o pojemności 240 l na nieruchomość."

3. Zmienia się § 13, który otrzymuje brzmienie:

"§ 13 Częstotliwość pozbywania się selektywnie zebranego popiołu nie rzadziej niż:

a) 1 raz w tygodniu – dla budynków wielolokalowych w okresie od września do kwietnia,

b) 1 raz w miesiącu - dla budynków wielolokalowych w okresie od maja do sierpnia,

c) 1 raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych w okresie od października do maja,

d) 1 raz w sierpniu – dla budynków jednorodzinnych w okresie od czerwca do września,

e) 1 raz w miesiącu dla nieruchomości niezamieszkałych."

4. Zmienia się § 14, który otrzymuje brzmienie:

"§ 14 Częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów tworzyw sztucznych, opakowań 
wielomateriałowych, metali nie rzadziej niż:

a) 1 raz na 2 tygodnie – dla budynków wielolokalowych,

b) 1 raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych.

c) 1 raz w miesiącu - dla nieruchomości niezamieszkałych."

5. Zmienia się § 15, który otrzymuje brzmienie:
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"§ 15 Częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów szkła, papieru nie rzadziej niż:

a) 1 raz w miesiącu – dla budynków wielolokalowych,

b) 1 raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych

c) 1 raz w miesiącu - dla nieruchomości niezamieszkałych."

6. Zmienia się § 16, który otrzymuje brzmienie:

"§ 16 Częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych u źródła odpadów ulegających biodegradacji ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpadów zielonych nie rzadziej niż:

a) 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października dla budynków wielolokalowych,

b) 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października dla budynków jednorodzinnych z terenu miasta 
Ogrodzieniec,

c) 1 raz w miesiącu – w okresie od listopada do marca dla budynków jednorodzinnych i wielolokalowych z terenu 
miasta Ogrodzieniec.

d) 1 raz w miesiącu – w okresie od stycznia do grudnia dla budynków jednorodzinnych z terenu części wiejskiej 
gminy Ogrodzieniec."

7. Zmienia się § 17, który otrzymuje brzmienie:

"§ 17 Częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów: odzieży, przeterminowanych leków, 
przeterminowanych chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, należy dostosować do potrzeb danej 
nieruchomości.” 

§ 2. 

Pozostałe zapisy wymienionego załącznika do uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 listopada 2018 r.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zygmunt Podsiadło
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Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta i gminy Ogrodzieniec

Funkcja Podpis

Burmistrz

Skarbnik

Sekretarz

Radca Prawny

Kierownik komórki merytorycznej
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