
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.197.2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 4 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwał Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Swarzędz nr XLV/495/2021 oraz w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nr XLV/496/2021, oraz określenia ich szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia 

Na podstawie art. 5a ust 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), §2 ust 1 lit. a, §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. Wlkp. z 2015 r. poz.2813) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi dotyczących uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2021 r. 

1) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz       
(uchwała nr XLV/495/2021) oraz 

2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (uchwała nr XLV/496/2021). 

§ 2.  
1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, będą polegać na wyrażeniu opinii, złożeniu 

uwag i propozycji zmian, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, do uchwał, 
o których mowa w § 1, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu w lokalizacji: www.swarzedz.pl/gospodarka odpadami/akty prawa miejscowego, 
poprzez wypełnienie: 
1) „Zestawienia uwag do uchwały nr XLV/495/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 

30 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Swarzędz” oraz/lub 

2) „Zestawienia uwag do uchwały nr XLV/496/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
30 listopada 2021 r. 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”, 

których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Przesłanie zestawień z opiniami, uwagami i propozycjami zmian następuje  drogą 

elektroniczną na następujący adres” konsultacjespołeczne@swarzedz.pl.  
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§ 3.  

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, mają charakter ogólnogminny i obejmują 
teren Gminy Swarzędz. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy 
Swarzędz. 

§ 4.  

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, odbędą się w terminie od dnia 
12 października 2022 r.  do dnia 28 października 2022 r. 

§ 5.  

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. 

§ 6.  

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. 

§ 7.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy  
Swarzędz. 

§ 8.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WOM.0050.1.197.2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 4 października 2022 r. 

Zestawienie uwag, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, do uchwały 
nr XLV/495/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz 

Uwagi do uchwały nr XLV/495/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Swarzędz 

Podmiot zgłaszający uwagi: 

Lp. Paragraf, ustęp, punkt, 
treść uchwały Propozycja zmiany - treść Uzasadnienie 

wprowadzenia zmiany 
    

    

    

    

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A076A8C-CC93-444A-A013-C42E5CA40D17. Przyjęty Strona 1



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WOM.0050.1.197.2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 4 października 2022 r. 

Zestawienie uwag do uchwały nr XLV/496/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
30 listopada 2021 r. 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 

Uwagi do uchwały nr XLV/496/2022 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 

Podmiot zgłaszający uwagi: 

Lp. Paragraf, ustęp, punkt, 
treść uchwały Propozycja zmiany - treść Uzasadnienie 

wprowadzenia zmiany 
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UZASADNIENIE 

W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwały związane  
z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Swarzędz, mianowicie uchwałę  
nr XLV/495/2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Swarzędz oraz uchwałę nr XLV/496/2021 w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
Treść powyższych uchwał stanowiła podstawę sporządzenia dokumentacji  
w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dotyczącym odbioru i transportu 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu   
i zagospodarowania  odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (bioodpady, 
papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe) z nieruchomości 
położonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w ramach którego został wyłoniony 
Wykonawca świadczący przedmiotową usługę do czerwca 2023 r.  
 
Mając powyższe na uwadze oraz chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz postanowił, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,   
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ww. aktów prawa miejscowego 
poprzedzających rozpoczęcie prac nad kolejnym postępowaniem przetargowym.  
 
Przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji społecznych możliwe jest na podstawie  
§ 3 ust. 1 lit. b), § 3 ust. 2 oraz § 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. Wlkp. z 2015 r. 
poz.2813). 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A076A8C-CC93-444A-A013-C42E5CA40D17. Przyjęty Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 1
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 2

	Paragraf 2 Ustęp 2

	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7
	Paragraf 8

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Uzasadnienie



