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ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.107.2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 9 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał 

Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Swarzędz oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz 

określenia ich szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 lit. b), § 3 ust. 2 i § 3 ust. 9 Uchwały Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej 

w Swarzędzu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Swarzędz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2813) 

oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał 

Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Swarzędz oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.  

Przedmiot konsultacji społecznych stanowią projekty uchwał Rady Miejskiej 

w Swarzędzu w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Swarzędz oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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§ 3.  

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, będą polegać na wyrażeniu opinii, złożeniu 

uwag i propozycji do projektów uchwał, o których mowa w § 1, dostępnych na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu w lokalizacji: 

www.swarzedz.pl/gospodarkaodpadami, poprzez wypełnienie „Zestawienia uwag  

do regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz” oraz „Zestawienia uwag  

do szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi”, których wzory stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia, i przesłanie ich 

drogą elektroniczną na następujący adres: konsultacjespoleczne@swarzedz.pl. 

§ 4.  

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, mają charakter ogólnogminny i obejmują 

teren Gminy Swarzędz, a uprawnieni do udziału w nich są wszyscy mieszkańcy Gminy 

Swarzędz. 

§ 5.  

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, odbędą się w terminie od dnia 16 sierpnia 

2021 r. do dnia 17 września 2021 r. 

§ 6.  

W Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, adres: ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, dostępne 

będzie stanowisko komputerowe umożliwiające mieszkańcom Gminy Swarzędz udział 

w konsultacjach społecznych, o których mowa w § 1. 

§ 7.  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

w Swarzędzu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

i Gminy w Swarzędzu. 
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§ 8.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz. 

§ 9.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WOM.0050.1.107.2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2021 r. 

Zestawienie uwag do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz 

Uwagi do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz 

Podmiot zgłaszający uwagi: 

Lp. 
Paragraf, ustęp, punkt, treść 

projektu Regulaminu 
Propozycja zmiany - treść 

Podstawa prawna 

wprowadzenia zmiany 
Uzasadnienie wprowadzenia 

zmiany 
Ryzyko wprowadzenia 

zmiany 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WOM.0050.1.107.2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2021 r. 

Zestawienie uwag do szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uwagi do szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Podmiot zgłaszający uwagi: 

Lp. 
Paragraf, ustęp, punkt, treść 

projektu uchwały szczegółowej  
Propozycja zmiany - treść 

Podstawa prawna 

wprowadzenia zmiany 
Uzasadnienie wprowadzenia 

zmiany 
Ryzyko wprowadzenia 

zmiany 
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Uzasadnienie  

W dniu 23 marca 2021 r. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła Uchwałę Nr XXXV/404/2021 

w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej". W związku z przedmiotową uchwałą od 1 stycznia 2022 r. zadania związane 

z organizacją systemu gospodarki odpadami, przekazane dotychczas do Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", będą wykonywane przez Gminę Swarzędz. 

W celu zabezpieczenia realizacji usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Swarzędz konieczne było przyjęcie wszystkich związanych z tym uchwał 

stanowiących akty prawa miejscowego, wprost, bez modyfikacji, w celu ograniczenia ryzyka,  

iż przed zakończeniem 2021 r. stosowne prawo miejscowe nie zostanie wprowadzone. W związku 

z tym, w dniu 22 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/426/2021 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz  

(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5383) oraz Uchwałę Nr XXXVIII/427/2021 w sprawie: 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5339). 

Z uwagi na to, że gospodarka odpadami jest sprawą ważną dla Gminy Swarzędz,  

a ponadto konieczne jest dostosowanie ww. uchwał do potrzeb jej mieszkańców, Burmistrz Miasta 

i Gminy Swarzędz postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektów 

uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Swarzędz oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji społecznych jest możliwe  

na podstawie § 3 ust. 1 lit. b), § 3 ust. 2 i § 3 ust. 9 Uchwały Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej 

w Swarzędzu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Swarzędz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2813). 


