
ZARZĄDZENIE NR 12/2019
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr 405/XLIII/2010 Rady Gminy Konopiska 
z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji

zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy 
Konopiska, projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Konopiska, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sposób przeprowadzenia konsultacji określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr. inż. Jerzy Żurek
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ....................

Wójta Gminy Konopiska

z dnia 4 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Konopiska.

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska, 
w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych.

5. Konsultacje odbędą się w dniu 11 lutego 2019r. w godzinach od 1000 do 1400 w pokoju nr 1 na parterze.

6. Projekt uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Gospodarki i Rozwoju.

Id: 5340D7C4-8408-42DF-9099-84A0A6AEC9B4. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ....................

Wójta Gminy Konopiska

z dnia 4 lutego 2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY KONOPISKA
z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

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  2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),  po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 170/XXIII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2016 r.  poz. 4005) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust. 3 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) przezroczystych  workach  polietylenowych  PE- HD na odpady zbierane selektywnie,
o pojemności 120 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski, oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe 
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

b) zielony, oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

d) brązowy,  oznaczony  napisem  „Bio” – z   przeznaczeniem   na   odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”;

2) § 7 ust. 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów tj. papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz 
zbierane łącznie metale i tworzywa sztuczne. Pojemniki  powinny  być  oznaczone  odpowiednim  napisem 
– „Papier”, „Szkło”, „Bio” oraz „Metale i tworzywa sztuczne”, zgodnie z ich przeznaczeniem”.

3) §12 otrzymuje brzmienie:

„1. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności 
zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający 
z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz 
podziemnych, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków muszą być usuwane z nieruchomości
z częstotliwością wynikającą z parametrów technologicznych oczyszczalni, jednak nie rzadziej
niż raz na rok.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Przedmiotowa zmiana ma na celu dostosowanie zapisów Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Konopiska do zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Zapis dotyczący osadów ściekowych z przydomowych
oczyszczalni ścieków dotyczy pisma nr NŚ.451.0007.2017 od Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z dnia 30.01.2017r., w
którym zaproponowało by w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Konopiska określić dokładnie częstotliwość wywozu osadów gnilnych z przydomowych
oczyszczalni ścieków. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych
producentów przydomowych oczyszczalni ścieków, wywóz osadów gnilnych w większości
przypadków powinien być realizowany jeden raz w roku.
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