
RAPORT Z WYNIKÓW KONSULTACJI W ZAKRESIE: 

Projektów aktów prawa miejscowego w sprawach: regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna oraz określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  
 

W terminie od 27.04.2018 roku do 18.05.2018 roku na terenie Gminy Poczesna odbywały 

się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Poczesna oraz organizacjami pozarządowymi  

w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach: regulaminu utrzymania czystości                

i porządku na terenie Gminy Poczesna oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                

i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był  Zastępca Wójta Gminy Poczesna 

Andrzej Lech.                                                                                                        

Konsultacje były przeprowadzane w formie: 

1. Ogłoszenie o konsultacjach w formie zarządzenia Wójta Gminy Poczesna                          

nr URO.0050.381.2018.MT z dnia 26 kwietnia 2018 roku. 

2. Ogłoszenie o konsultacjach w formie zarządzenia Wójta Gminy Poczesna                          

nr URO.0050.382.2018.MT z dnia 26 kwietnia 2018 roku. 

3. Podanie do publicznej wiadomości  projektów aktów prawa miejscowego w sprawach: 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna oraz określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Poczesna - www.poczesna.pl w zakładce Odpady komunalne, 

w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.poczesna.pl, na tablicy ogłoszeń                            

w Urzędzie Gminy Poczesna.  

 

We wskazanym terminie społeczność lokalna, mieszkańcy Gminy Poczesna oraz organizacje 

pozarządowe  mogli zapoznać się z projektami aktów prawa miejscowego oraz składać                       

w formie zgłoszenia pisemnych opinii uwag do projektów uchwał.  

Wyniki konsultacji społecznych: 

W wyznaczonym terminie  konsultacji społecznych w sprawie projektów aktów prawa 

miejscowego w sprawach: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Poczesna oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów wpłynęła jedna uwaga, która została rozpatrzona negatywnie, gdyż w ocenie organu 

częstotliwość wywozu odpadów segregowanych (popiół) w zabudowie wielorodzinnej jest 

wystarczająca.  

 

W terminie przeznaczonym na konsultacje społeczne z możliwości złożenia uwag                                  

do Urzędu Gminy Poczesna skorzystało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

„JUL-POL”– Zarządca nieruchomości Gminy Poczesna.   

 

 

 

http://www.poczesna.pl/
http://www.bip.poczesna.pl/


 

 

Zestawienie  zgłoszonych uwag: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

  

Wójt Gminy Krzysztof Ujma powyższy raport udostępnił za pośrednictwem:                                    

-  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poczesna – www.bip.poczesna.pl,                                                                           

- Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna ul. Wolności 2,                                                                                    

- Dwumiesięcznika „SPOIWO” . 

 

Opracowała : 

1. Magdalena Tomczyk 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Projekt Regulaminu 

utrzymania czystości                              

i porządku na terenie Gminy 

Poczesna 

 

§ 9 ust. 4 pkt 2 

zabudowa wielorodzinna 

- raz na cztery tygodnie,                  

w okresie od października              

do maja, a w okresie                       

od czerwca do września- 

odbiór w miesiącu wrześniu. 

 

 

Proponowana zmiana 

 

Zabudowa wielorodzinna 

- dwa razy na cztery 

tygodnie, w okresie od 

października do maja,                        

a w okresie od czerwca                            

do września jeden raz na 

cztery tygodnie. 

 

 

Uwagę nie 

uwzględniono 


