Swarzędz, dn. 15.10.2021 r.

Podsumowanie z przebiegu 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), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Zarządzenia 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, poniżej przedstawiam podsumowanie z przebiegu
przedmiotowych konsultacji:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Przedmiot konsultacji: 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.
Cel konsultacji: zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Swarzędz do projektów uchwał
wskazanych w pkt 1.
Termin konsultacji: od 16 sierpnia 2021 r. do 17 września 2021 r.
Podmiot przeprowadzający konsultacje: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
Forma przeprowadzenia konsultacji: wyrażenie opinii, uwag, propozycji odbywało się poprzez
przekazanie wypełnionego „Zestawienia uwag do regulaminu utrzymania 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”, a także przesłanie ich drogą elektroniczną (skanu oraz wersji edytowalnej) na następujący
adres: konsultacjespoleczne@swarzedz.pl. Ponadto w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz
udostępnione zostało stanowisko komputerowe umożliwiające mieszkańcom Gminy Swarzędz udział
w konsultacjach społecznych.
Informacja o sposobie promowania konsultacji: Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Swarzędz oraz
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 wraz z Formularzem
zgłaszania opinii, uwag i propozycji opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz a szczegółowy opis dot. konsultacji właściciele nieruchomości mogli znaleźć w zakładce
„Konsultacje społeczne”. Informacja o konsultacjach społecznych dostępna była również w prasie
lokalnej: „Prosto z Ratusza” oraz „Tygodnik Swarzędzki”.
Informacja o uczestnikach konsultacji: w przeprowadzonych konsultacjach społecznych wzięły udział
cztery podmioty.
Uwagi zgłoszone przez podmioty w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych:

FORMULARZ 1 - zestawienie uwag do regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Swarzędz
Uwagi do regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Swarzędz
Podmiot zgłaszający uwagi: Podmiot nr 1

Lp.

Paragraf, ustęp, punkt, treść
projektu Regulaminu

§ 11 Wymagania dotyczące miejsc
gromadzenia odpadów,
1.

2.

ust 6

§ 12. Obowiązki właściciela
nieruchomości dotyczące
pojemników i worków oraz
warunki utrzymania ich w
odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym
i technicznym, ust. 6 lit. b)

Propozycja zmiany - treść
6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
uprzątnięcia lub dosegregowania odpadów wystawionych
przed nieruchomość lub bądź zalegających w MGO, które nie
podlegają odbiorowi z terenu nieruchomości przez odbiorcę
odpadów komunalnych w ramach organizowanego systemu
przez Gminę

Podstawa prawna wprowadzenia zmiany

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany

Ryzyko
wprowadzenia
zmiany

Konieczność prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów komunalnych przez
właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości powinni zostać zobowiązani
również do dosegregowania odpadów w przypadku, gdy
wystawią odpady podlegające odbiorowi przez odbiorcę
wraz z opadami, które tej usłudze nie podlegają.

ND

ND

Prosimy o rozważenie doprecyzowania zapisu.
Właściciele nieruchomości powinni zostać zobowiązani
do wskazania rodzaju pojemnika oraz dokładnej jego
lokalizacji – ułatwienie wykonywania usługi dla Odbiorcy
odpadów komunalnych.

ND

ND

Proponujemy dodanie informacji o standardowej
pojemności worków dla selektywnej zbiórki odpadów - to
zapobiegnie wystawianiu odpadów w workach o
mniejszej pojemności – niededykowanych do zbiórki
odpadów przez Odbiorcę.

ND

6. Właściciel nieruchomości w celu umożliwienia
prawidłowej realizacji usługi przez odbiorcę odpadów
komunalnych:
b) zobowiązany jest zgłosić do Gminy fakt wyposażenia
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych, w które wyposaża się samodzielnie lub ich
wymianę w celu wyposażenia ich w transponder (chip) oraz
oznakowania naklejką, podając jego rodzaj, w tym
pojemność oraz dokładną lokalizację. Udostępnienie
pojemnika będzie warunkiem koniecznym do realizacji usługi
przez Gminę;
15. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości muszą:

3.

§ 12. Obowiązki właściciela
nieruchomości dotyczące
pojemników i worków oraz
warunki utrzymania ich
w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym
i technicznym, ust. 15

a) zapewniać bezpieczeństwo pracowników odbierających
odpady komunalne oraz osób z nich korzystających;
b) mieć pojemność 120 l;
c) posiadać odpowiednią wytrzymałość umożliwiającą ich
załadunek, uwzględniającą rodzaj odpadów w nich
gromadonych;
d) być w odpowiednim kolorze, właściwym dla odpadów w
nich gromadzonych oraz czytelnie oznakowane oznaczeniem
słownym.
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4.

§ 17 Rodzaje i minimalna
pojemność pojemników na
odpady komunalne, ust. 4

4. W szczególnych przypadkach (po uzyskaniu zgody
Gminy) na nieruchomościach niezamieszkanych, dla, których
występuje fizyczny brak miejsca na podstawienie
oddzielnych kompletów pojemników w MGO lub nie ma
możliwości wydzielenia odrębnych MGO dla
poszczególnych nieruchomości lub jej części, dopuszcza się
możliwość zbierania odpadów komunalnych w jednym
komplecie pojemników, z zastrzeżeniem, że częstotliwość
odbioru odpadów komunalnych powinna być tożsama dla
wszystkich właścicieli nieruchomości.

5.

§ 17 Rodzaje i minimalna
pojemność pojemników na
odpady komunalne, ust 5

5. W przypadku nieruchomości mieszanych, odpady
komunalne należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach,
przeznaczonych dla każdej części nieruchomości, przy
uwzględnieniu ust. 1-4.

ND

Zasadnym wydaje się odniesienie do ust. 1-4. Problem
wskazany w ust. 4 może również dotyczyć nieruchomości
w części zamieszkanej oraz niezamieszkanej.

ND

§ 17 Rodzaje i minimalna
pojemność pojemników na
odpady komunalne, ust 6

6. W szczególnych przypadkach (po uzyskaniu zgody
Gminy) na nieruchomościach mieszanych, dla których
występuje fizyczny brak miejsca na podstawienie
oddzielnych kompletów pojemników w MGO lub nie ma
możliwości wydzielenia odrębnych MGO dla części
zamieszkanej i części niezamieszkanej, dopuszczasię
możliwość gromadzenia odpadów komunalnych w jednym
komplecie pojemników, z zastrzeżeniem, że częstotliwość
odbioru odpadów komunalnych powinna być tożsama dla
wszystkich części nieruchomości

ND

Poprzez zmianę zapisu w ust. 4, w której wskazano, że
dotyczy on wszystkich rodzajów nieruchomości zasadne
jest wykreślenie ust. 6

ND

§ 18 Rodzaje i minimalna
pojemność pojemników na
odpady zmieszane, ust 2

2. Odpady zmieszane powstające na terenie nieruchomości
zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi
należy zbierać wyłącznie w pojemnikach dwu lub
czterokołowych o pojemności minimalnej 120 l bądź w
pojemnikach bezkołowych o pojemności minimalnej 2500 l
przeznaczonych do odbioru w MGO, bądź w pojemnikach
podziemnych lub półpodziemnych o pojemności minimalnej
1 300 l, z zastrzeżeniem ust. 3.

ND

Proponuje się zmianę poprzez wykreślenie pojemników o
pojemności 2500. Poszerzenie rodzajów stosowanych
pojemników/kontenerów może mieć wpływ na obniżenie
kosztów usługi.

ND

§ 18 Rodzaje i minimalna
pojemność pojemników na
odpady zmieszane, ust 6

6. Odpady zmieszane powstające na terenie nieruchomości
rekreacyjnych należy zbierać wyłącznie w pojemnikach
dwukołowych lub czterokołowych o pojemności minimalnej
120 l.

ND

Proponuje się dodanie sformułowania czeterokołowych, w
przypadku wspólnego MGO dla nieruchomości
rekreacyjnych daje to możliwość gromadzenia odpadów
w pojemnikach 1100 l.

ND

6.

7.

8.

ND

Ten problem może dotyczyć każdego rodzaju
nieruchomości, proponujemy wykreślenie słowa
niezamieszkanych.

ND
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1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o
których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e (papier, metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) należy
gromadzić:
9.

§ 19 Rodzaje i minimalna
pojemność pojemników na
odpady komunalne zbierane
selektywnie, ust. 1 lit. b)

10.

§ 19 Rodzaje i minimalna
pojemność pojemników na
odpady komunalne zbierane
selektywnie, ust. 1 lit. d)

11.

§ 19 Rodzaje i minimalna
pojemność pojemników na
odpady komunalne zbierane
selektywnie, ust 2. lit. d)

12.

§ 21. Częstotliwość pozbywania się
odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny,
ust. 2, lit. a)

b) na terenie nieruchomości zamieszkanych zabudowanych
budynkami wielolokalowymi - w pojemnikach wyłącznie do
tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu
gromadzenia odpadów, o pojemności minimalnej 120 l bądź
w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych o
pojemności minimalnej 1 300 l. Za zgodą Gminy dopuszcza
się zbieranie odpadów w workach;

ND

Proponuje się zmianę poprzez wykreślenie sformułowania
opróżniany w miejscu gromadzenia odpadów. Poszerzenie
rodzajów stosowanych pojemników/ kontenerów może
mieć wpływ na obniżenie kosztów usługi.

ND

ND

Proponuje się dodanie sformułowania dwukołowych i
czeterokołowych, w przypadku wspólnego MGO dla
nieruchomości rekreacyjnych daje to możliwość
gromadzenia odpadów w pojemnikach
1100 l. Dodatkowo zasadnym jest wykreślenie zapisu „w
miejscu gromadzenia odpadów”.

ND

ND

Proponuje się dodanie sformułowania czeterokołowych, w
przypadku wspólnego MGO dla nieruchomości
rekreacyjnych daje to możliwość gromadzenia odpadów
w pojemnikach 1100 l.

ND

UCPG wskazuje na możliwość obniżenie
częstotliwości w tym zakresie nie ma zobowiązania minimalnej
częstotliwości wynikającego z art. 6r ust 3b Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości
odbierania odpadów, w szczególności w
zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich
rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do
października częstotliwość odbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących
odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz
na tydzień z budynków wielolokalowych i nie
rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.

Gmina może zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów
– wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników na odpady
komunalne zbierane selektywnie
d) na terenie nieruchomości rekreacyjnych – w workach lub
w pojemnikach dwukołowych lub czterokołowych wyłącznie
do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu
gromadzenia odpadów, o pojemności minimalnej 120 l.
2. Bioodpady, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. f należy
gromadzić:
d) na terenie nieruchomości rekreacyjnych - w pojemnikach
dwukołowych lub czterokołowych o pojemności minimalnej
120 l.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są
do pozbywania się odpadów zbieranych w sposób
selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e (papier,
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
szkło) z częstotliwością dla:
a) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi – w systemie workowym, nie rzadziej niż
jeden raz na cztery tygodnie dla odpadów określonych w § 14
ust. 2 lit. a – e (papier, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, szkło)
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13.

14.

§ 21. Częstotliwość pozbywania się
odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny,
ust. 2, lit. b)

§ 21. Częstotliwość pozbywania się
odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny,
ust. 3, lit. a)

15.

§ 21. Częstotliwość pozbywania się
odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny,
ust. 4, lit. a)

16.

§ 21. Częstotliwość pozbywania się
odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny,
ust. 4, lit. b)

2. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są
do pozbywania się odpadów zbieranych w sposób
selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e (papier,
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
szkło) z częstotliwością dla:
b) nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami
wielolokalowymi –w systemie pojemnikowym, w zależności
od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie
dla odpadów określonych w § 14 ust. 2 lit. a-d (papier,
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
szkło)

3. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są
do pozbywania się odpadów zbieranych w sposób
selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. f (bioodpadów)
z częstotliwością dla :
a) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi – w systemie pojemnikowym, nie rzadziej
niż jeden raz na dwa tygodnie.

jw

Gmina może zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów
– wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

UCPG wskazuje na możliwość obniżenie
częstotliwości art. 6r ust. 3b - Dopuszcza się zróżnicowanie
częstotliwości odbierania odpadów, w
szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że
w okresie od kwietnia do października
częstotliwość odbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne
nie może być rzadsza niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz
na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.

Gmina może zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów
– wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

ND

Proponuje się odbiór odpadów wystawkowych na
zgłoszenie przesyłane z miesięcznym wyprzedzeniem do
Odbiorcy odpadów. Realizacja usługi wg harmonogramu
bez zgłoszenia dla zabudowy jednorodzinnej powoduje że
odbiorca realizując trasy nie odbiera odpadów mieszkańcy nie wystawiają tego rodzaju odpadów dwa
razy w roku. Zasadnym jest wprowadzenie zgłoszeń w
tym zakresie - wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

ND

Proponuje się doprecyzowanie zapisów o konieczności
wyznaczenia jednego miejsca z którego Odbiorca
odpadów miałby odbierać strumień odpadów
wystawkowych - wpływa to na koszty wykonywania
usługi.

ND

4. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są
do pozbywania się odpadów zbieranych w sposób
selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. g (odpadów
wystawkowych) z częstotliwością dla:
a) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz nieruchomości zamieszkanych
zabudowanych budynkami wielolokalowymi do 4 lokali –
jeden raz na pół roku zgodnie z Harmonogramem, wyłącznie
po zgłoszeniu do Gminy;
4. Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są
do pozbywania się odpadów zbieranych w sposób
selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. g (odpadów
wystawkowych) z częstotliwością dla:
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b) nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami
wielolokalowymi powyżej 4 lokali – jeden raz na cztery
tygodnie.

17.

§ 21. Częstotliwość pozbywania się
odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny,
ust. 4, lit. b)

7. Właściciele nieruchomości rekreacyjnych zobowiązani są
do pozbywania się odpadów zbieranych w sposób
selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e (papier,
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
szkło) w systemie workowym lub pojemnikowym nie
rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie dla odpadów
określonych w § 14 ust. 2 lit. a – e (papier, metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) oraz nie
rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie dla odpadów
określonych w § 14 ust. 2 lit. e (szkło) przy uwzględnieniu
danych wynikających z deklaracji złożonej przez właściciela
nieruchomości.

UCPG wskazuje na możliwość obniżenie
częstotliwości w tym zakresie nie ma zobowiązania minimalnej
częstotliwości wynikającego z art. 6r ust 3b Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości
odbierania odpadów, w szczególności w
zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich
rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do
października częstotliwość odbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących
odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz
na tydzień z budynków wielolokalowych i nie
rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.

Gmina może zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów
– wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

Proponujemy wykreślenie sformułowania workowym.

18.

§ 21. Częstotliwość pozbywania się
odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny,
ust. 5

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani
są do pozbywania się odpadów zbieranych w sposób
selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e (papier,
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
szkło) w systemie pojemnikowym lub workowym w
zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
dwa tygodnie dla odpadów określonych w § 14 ust. 2 lit. a-e
(papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, szkło),

W tym zakresie nie ma zobowiązania minimalnej
częstotliwości wynikającego z art. 6r ust 3b Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości
odbierania odpadów, w szczególności w
zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich
rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do
października częstotliwość odbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących
odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz
na tydzień z budynków wielolokalowych i nie
rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.

Strona 6 z 16

Dla nieruchomości niezamieszkanych zastosowanie
systemu wyłącznie pojemnikowego – trudna weryfikacja
ilości worków dla nieruchomości niezamieszkanych w
szczególności w przypadku nieruchomości mieszanych w
zabudowie jednorodzinnej.
Dodatkowo Gmina może zastosować jedną częstotliwość
odbioru odpadów dla wszystkich frakcji selektywnych –
wpływa to na koszty wykonywania usługi.
Usługę odbioru można również zróżnicować ze względu
na typ zabudowy – dla nieruchomości niezamieszkanych
w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na 4
tygodnie, a dla nieruchomości niezamieszkanych w
zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie.

ND

Podmiot zgłaszający uwagi: Podmiot nr 2

Lp.

Paragraf, ustęp, punkt, treść
projektu Uchwały szczegółowej

§ 17. pkt 6. W szczególnych
przypadkach (po uzyskaniu zgody
Gminy) na nieruchomościach
mieszanych, dla których występuje
fizyczny brak miejsca na
podstawienie oddzielnych
kompletów pojemników w MGO
lub nie ma możliwości wydzielenia
odrębnych MGO dla części
zamieszkanej i części
niezamieszkanej, dopuszcza się
możliwość gromadzenia odpadów
komunalnych w jednym komplecie
pojemników, z zastrzeżeniem, że
częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych powinna być tożsama
dla wszystkich części
nieruchomości.

Propozycja zmiany - treść

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r.
§ 17. pkt 6. W szczególnych przypadkach (po uzyskaniu
zgody Gminy) na nieruchomościach mieszanych, dla których
występuje fizyczny brak miejsca na podstawienie
oddzielnych kompletów pojemników w MGO lub nie ma
możliwości wydzielenia odrębnych MGO dla części
zamieszkanej i części niezamieszkanej, dopuszcza się
możliwość gromadzenia odpadów komunalnych w jednym
komplecie pojemników.

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany

Ryzyko
wprowadzenia
zmiany

Dostosowanie częstotliwości odbioru lokali usługowych
do częstotliwości lokali mieszkalnych sprawia, że
ponoszą one nadmierną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, która nie jest zgodna z
rzeczywistością. Właściciele lokali użytkowych muszą
zatem zapłacić za usługę, która faktycznie nie jest
świadczona ponieważ płaci się za co najmniej
czterokrotny wywóz w miesiącu a ilość odpadów przez
nich wyrzucana wskazuje, że w zupełności starczyłyby
dwa wywozy. Z kolei odbiorca odpadów nie ponosi
dodatkowych kosztów ponieważ i tak jeździ co najmniej
czterokrotnie w miesiącu i nie przewozi większej ilości
śmieci aniżeli ta, która odpowiadałaby częstotliwość
dwukrotnego odbioru w miesiącu. Zatem jeżeli nie ponosi
się kosztu zagospodarowania i transportu większej ilości
odpadów to bezzasadnym staje się zastrzeżenie dotyczące
dostosowania częstotliwości.

Zagrożenie stanowi
wyrzucanie większej
ilości odpadów niż
zadeklarowano.
Jednakże jest ono
bardzo niskie gdyż
poszczególne branże i
podmioty, które
faktycznie mogłyby
wyprodukować
więcej odpadów
zostały uregulowane
w kwestii
częstotliwości innymi
zapisami.

Podstawa prawna wprowadzenia zmiany

Dz.U.1997.78.483

Art. 32 Zasada równości obywatela wobec prawa

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy
mają prawo do równego traktowania przez
władze publiczne
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Przykład:
Małe jednoosobowe biuro rachunkowe zobowiązane jest
zapłacić za wyprodukowanie 480l bioodpadów (4 razy
120l). Nie ma również możliwości ustawienia odrębnych
pojemników na indywidualny system gospodarowania
odpadami, ponieważ naruszono by przy tym inne
przepisy. Zatem przedsiębiorca płaci więcej aniżeli inni
podobni przedsiębiorcy. Naruszony zostaje tym samym
art. 32 pkt. 1 Konstytucji RP.

Przykład:
Częstotliwość w
gastronomii- została
uregulowana na jeden
raz w tygodniu więc i
tak uiszczona
zostanie odpowiednia
opłata

FORMULARZ 2 – 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 (Uchwały szczegółowej)
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 (Uchwały szczegółowej)
Podmiot zgłaszający uwagi: Podmiot nr 3

Lp.

Paragraf, ustęp, punkt, treść
projektu Uchwały
szczegółowej

Propozycja zmiany - treść

Podstawa prawna wprowadzenia zmiany

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany

§ 6 Odpady wystawkowe
1. W ramach opłaty z terenu
nieruchomości zamieszkanych
odbiorca odpadów
komunalnych odbiera odpady
komunalne zbierane w sposób
selektywny, o których mowa w
§ 14 ust. 2 lit. g Regulaminu
(odpady wystawkowe).

1.

2. Odbiór odpadów
zbieranych w sposób
selektywny, o których mowa
w § 14 ust. 2 lit. g Regulaminu
(odpadów wystawkowych)
z terenu nieruchomości
zamieszkanych realizowany
przez odbiorcę odpadów
komunalnych odbywa się z
następującą częstotliwością:
1) dla nieruchomości
zabudowanych budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz
nieruchomości zamieszkanych
zabudowanych budynkami
wielolokalowymi do 4 lokali jeden raz na pół roku;

Na działkach zamieszkuje wiele osób, które są
zameldowane i odprowadzają podatki na rzecz Miasta
i Gminy Swarzędz. Niezrozumiałe dla nas jest,
dlaczego teren traktowany jest jako niezamieszkały.
Nasze propozycje rozwiązania zaistniałej sytuacji są
następujące:

1. Urząd Miasta i Gminy Swarzędz miałby zapewnić
dodatkowy odbiór odpadów wystawkowych raz
w miesiącu przy obecnym rozliczeniu
i stawce.

1. Pozostajemy przy systemie rozliczenia obecnym,
ale Urząd Miasta i Gminy Swarzędz zapewnia nam
dodatkowy odbiór odpadów gabarytowych raz w
miesiącu;

2. Wprowadzenie możliwości złożenia deklaracji na ROD w
części dla osób zamieszkanych oraz w części dla
nieruchomości niezamieszkanych. Uwzględnienie osób
zamieszkujących na ROD miałoby przywrócić realizację
odbioru odpadów wystawkowych z tego terenu.

2. Wracamy do rozliczeń z Urzędem Miasta i Gminy
Swarzędz w sprawie wywozu na zasadach wcześniej
dobrze działających, tj. opłata od osób zamieszkałych
zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie
gminy oraz od działkowców niezamieszkałych, którą
wspólnie z urzędem wypracujemy w drodze rozmów.
W tym wariancie również wnosimy o wywóz
odpadów gabarytowych raz w miesiącu lub też z
harmonogramem gminy dotyczący wywozu odpadów
gabarytowych.

2) dla nieruchomości
zamieszkanych zabudowanych
budynkami wielolokalowymi
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Ryzyko
wprowadzenia
zmiany

powyżej 4 lokali – jeden raz na
cztery tygodnie.
Podmiot zgłaszający uwagi: Podmiot nr 1

Lp.

Paragraf, ustęp, punkt, treść
projektu Uchwały
szczegółowej

Propozycja zmiany - treść

Podstawa prawna wprowadzenia zmiany

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany

Ryzyko
wprowadzenia
zmiany

§ 3. 1. W ramach opłaty Gmina Swarzędz zapewnia:

2.

Rozdział 1. Postanowienia
ogólne, § 3. 1. W ramach
opłaty Gmina Swarzędz
zapewnia, pkt 1), lit. d)

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i/lub
worki:
d) nieruchomości niezamieszkane w worki do
gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie
określone w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu (papier,
metale, Tworzywa sztuczne, odpady Opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło), zgodnie ze złożoną
deklaracją;

3.

Rozdział 1. Postanowienia
ogólne, § 3. 1. W ramach
opłaty Gmina Swarzędz
zapewnia, pkt 2)

2) utrzymanie pojemników, w które Gmina wyposaża
właścicieli nieruchomości we właściwym stanie
technicznym oraz zapewnia ich mycie raz w roku; z
zastrzeżeniem, że dla nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz
nieruchomości zamieszkanych zabudowanych
budynkami wielolokalowymi do 4 lokali usługa
realizowana jest raz w roku zgodnie z
Harmonogramem, wyłącznie po zgłoszeniu do Gminy;

4.

Rozdział 1. Postanowienia
ogólne, § 3. 1. W ramach
opłaty Gmina Swarzędz
zapewnia, pkt 5)

5) worki do gromadzenia odpadów zbieranych
selektywnie określone w § 14 ust. 2 lit. a-e
Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło) dla
nieruchomości niezamieszkanych dostarczane przez
odbiorcę odpadów komunalnych w ilości wynikającej
ze złożonej deklaracji;

5.

Rozdział 2. Nieruchomości
zamieszkane, § 5. Odpady
zbierane selektywnie, ust. 2,
pkt 1)

2. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny,
o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu
(papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło) z terenu
nieruchomości zamieszkanych realizowany przez
odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się:

Proponuje się rozważenie usunięcia lit. d) - dla
nieruchomości niezamieszkanych zastosowanie systemu
pojemnikowego – trudna weryfikacja ilości worków dla
nieruchomości niezamieszkanych w szczególności w
przypadku nieruchomości mieszanych w zabudowie
jednorodzinnej.

ND

Proponuje się, aby mycie pojemników na terenie
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbywało się
na zgłoszenie przesyłane z miesięcznym wyprzedzeniem do
Odbiorcy odpadów.

ND

ND

UCPG wskazuje na możliwość obniżenie częstotliwości
w tym zakresie nie ma zobowiązania minimalnej
częstotliwości wynikającego z art. 6r ust 3b Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania
odpadów, w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w
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ND

ND

Proponuje się usunięcia pkt. 5) - dla nieruchomości
niezamieszkanych zastosowanie systemu pojemnikowego –
trudna weryfikacja ilości worków dla nieruchomości
niezamieszkanych w szczególności w przypadku
nieruchomości mieszanych w zabudowie jednorodzinnej.

ND

Gmina może zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów –
wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi – w systemie
workowym, nie rzadziej niż jeden raz na cztery
tygodnie dla odpadów określonych w § 14 ust. 2 lit. a
– e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło) oraz
nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie dla
odpadów określonych w § 14 ust. 2 lit. e Regulaminu
(szkło);

okresie od kwietnia do października częstotliwość
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny,
o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu
(papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło) z terenu
nieruchomości zamieszkanych realizowany przez
odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się:
6.

7.

Rozdział 2. Nieruchomości
zamieszkane, § 5. Odpady
zbierane selektywnie, ust. 2,
pkt 2)

Rozdział 2. Nieruchomości
zamieszkane, § 5. Odpady
zbierane selektywnie, ust. 2,
pkt 2)

2) dla nieruchomości zamieszkanych zabudowanych
budynkami wielolokalowymi – w systemie
pojemnikowym w zależności od potrzeb jednak nie
rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla odpadów
określonych w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu (papier,
metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło) oraz nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie dla odpadów określonych w § 14
ust. 2 lit. e Regulaminu (szkło).

4. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny,
o których mowa w § 14 ust. 2 lit. f Regulaminu
(bioodpady) z terenu nieruchomości zamieszkanych
realizowany jest przez odbiorcę odpadów
komunalnych:
1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi – w systemie
pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie; w tygodniu, w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca;

jw

Gmina może zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów –
wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

UCPG wskazuje na możliwość obniżenie częstotliwości
art. 6r ust. 3b - Dopuszcza się zróżnicowanie
częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w
zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich
rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do
października częstotliwość odbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na
dwa tygodnie z budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.

Gmina może zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów –
wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND
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8.

Rozdział 2. Nieruchomości
zamieszkane, § 6 Odpady
wystawkowe, ust. 2 pkt 1)

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości
zamieszkanych zabudowanych budynkami
wielolokalowymi do 4 lokali - jeden raz na pół roku
zgodnie z Harmonogramem, wyłącznie po zgłoszeniu
do Gminy;

9.

Rozdział 2. Nieruchomości
zamieszkane, § 6 Odpady
wystawkowe, ust. 2 pkt 2)

2) dla nieruchomości zamieszkanych zabudowanych
budynkami wielolokalowymi powyżej 4 lokali – jeden
raz na cztery tygodnie.

10.

11.

12.

Rozdział 3. Nieruchomości
niezamieszkane, § 10 Odpady
zbierane selektywnie, ust. 2

Rozdział 4. Nieruchomości
rekreacyjne § 13. Odpady
zmieszane, ust 1.

Rozdział 4. Nieruchomości
rekreacyjne, § 14 Odpady
zbierane w sposób
selektywny, ust. 1 pkt 1)

2. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny,
o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu
(papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło) z terenu
nieruchomości niezamieszkanych w systemie
pojemnikowym lub workowym powinien odbywać się
w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie dla odpadów określonych w § 14
ust. 2 lit. a-e Regulaminu(papier, metale, tworzywa
sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
szkło), przy uwzględnieniu wariantów dotyczących
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w
miesiącu, wskazanych w §11 niniejszej uchwały.

1. W ramach opłaty z terenu nieruchomości
rekreacyjnych odbiorca odpadów komunalnych
odbiera odpady zmieszane wyłącznie w pojemnikach
dwukołowych lub czterokołowych o minimalnej
pojemności od 120 l, określonych w Regulaminie.

ND

Proponuje się odbiór odpadów wystawkowych na
zgłoszenie przesyłane z miesięcznym wyprzedzeniem do
Odbiorcy odpadów. Realizacja usługi wg harmonogramu
bez zgłoszenia dla zabudowy jednorodzinnej powoduje że
odbiorca realizując trasy nie odbiera odpadów - mieszkańcy
nie wystawiają tego rodzaju odpadów dwa razy w roku.
Zasadnym jest wprowadzenie zgłoszeń w tym zakresie wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

ND

Proponuje się doprecyzowanie zapisów o konieczności
wyznaczenia jednego miejsca z którego Odbiorca odpadów
miałby odbierać strumień odpadów wystawkowych wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

W tym zakresie nie ma zobowiązania minimalnej
częstotliwości wynikającego z art. 6r ust 3b Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania
odpadów, w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w
okresie od kwietnia do października częstotliwość
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dodatkowo Gmina może zastosować jedną częstotliwość
odbioru odpadów dla wszystkich frakcji selektywnych –
wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

Usługę odbioru można również zróżnicować ze względu na
typ zabudowy – dla nieruchomości niezamieszkanych w
zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na 4
tygodnie, a dla nieruchomości niezamieszkanych w
zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie.

ND

Proponuje się dodanie sformułowania czeterokołowych, w
przypadku wspólnego MGO dla nieruchomości
rekreacyjnych daje to możliwość gromadzenia odpadów w
pojemnikach 1100 l.

ND

ND

Zasadnym jest wykreślenie sformułowania w miejscu
gromadzenia odpadów. Wyjaśnienie jw.

ND

1. W ramach opłaty z terenu nieruchomości
rekreacyjnych odbiorca odpadów komunalnych
odbiera następujące rodzaje odpadów:
1) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny,
o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu
(papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło) gromadzone

Proponujemy wykreślenie sformułowania workowym. Dla
nieruchomości niezamieszkanych zastosowanie systemu
wyłącznie pojemnikowego – trudna weryfikacja ilości
worków dla nieruchomości niezamieszkanych w
szczególności w przypadku nieruchomości mieszanych w
zabudowie jednorodzinnej.
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w workach o pojemności 120 l lub w pojemnikach
wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych
w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności
minimalnej 120 l;

13.

14.

Rozdział 4. Nieruchomości
rekreacyjne, § 14 Odpady
zbierane w sposób
selektywny, ust. 1 pkt 2)

Rozdział 4. Nieruchomości
rekreacyjne, § 14 Odpady
zbierane w sposób
selektywny, ust. 2

§ 14. Odpady zbierane w sposób selektywny 1. W
ramach opłaty z terenu nieruchomości rekreacyjnych
odbiorca odpadów komunalnych odbiera następujące
rodzaje odpadów: 2) odpady komunalne zbierane w
sposób selektywny, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. f
Regulaminu (bioodpady) gromadzone w pojemnikach
dwukołowych lub czterokołowych o pojemności
minimalnej 120 l.
2. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny,
o których mowa w § 14 ust. 2 lit. a-e Regulaminu
(papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło) z terenu
nieruchomości rekreacyjnych odbywa się w systemie
workowym lub pojemnikowym nie rzadziej niż jeden
raz na cztery tygodnie dla odpadów określonych w §
14 ust. 2 lit. a-d Regulaminu (papier, metale,
tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło) oraz nie rzadziej niż jeden
raz na cztery tygodnie dla odpadów określonych w §
14 ust. 2 lit. e Regulaminu (szkło) przy uwzględnieniu
danych wynikających ze złożonej deklaracji.

ND

Proponuje się dodanie sformułowania czeterokołowych, w
przypadku wspólnego MGO dla nieruchomości
rekreacyjnych daje to możliwość gromadzenia odpadów w
pojemnikach 1100 l.

ND

UCPG wskazuje na możliwość obniżenie częstotliwości
w tym zakresie nie ma zobowiązania minimalnej
częstotliwości wynikającego z art. 6r ust 3b Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania
odpadów, w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w
okresie od kwietnia do października częstotliwość
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Gmina może zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów –
wpływa to na koszty wykonywania usługi.

ND

Propozycja zmiany - treść

Podstawa prawna wprowadzenia zmiany

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany

Ryzyko
wprowadzenia
zmiany

Rozdział 2. Nieruchomości zamieszkane

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Dz.U.2021.888 t.j.

Wszystkie zmiany złożone po 15 są albo zmianami
regularnie wymuszającymi korektę złożonych deklaracji
albo zmianami wchodzącymi na przyszły miesiąc, co
zawyża podstawę do rozliczenia wysokości opłaty lub
tworzy nadmierną biurokrację dla pracowników
zajmujących się obiegiem dokumentów. Dzieje się tak
ponieważ z uwagi na nieustannie malejący trend osobowy
mieszkańców na dzień 15 miesiąca jest więcej aniżeli na
ostatni dzień miesiąca. Sprawia to, że nie deklaruje się stanu
faktycznego za dany miesiąc, można jedynie składać
regularnie korekty by stan ten był zgodny z rzeczywistością.

Podmiot zgłaszający uwagi: Podmiot nr 2
Lp.

Paragraf, ustęp, punkt, treść
projektu Uchwały
szczegółowej

Na początku rozdziału jako kolejny § pkt. 1:
15.

Brak

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się z
dołu na wskazane indywidualne konto do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
świadczone były usługi.
Rozdział 3. Nieruchomości niezamieszkane

Rozdział 3a Gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez gminę
Art. 6l. Ustalenie terminu częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
1. Rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki
miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
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Brak
Ewentualne kwestie
wynikające z
konieczności
rozliczenia
finansowego przez
urzędy można
rozwiązać jednym
przyśpieszonym
terminem

Na początku rozdziału jako kolejny § pkt. 1:
Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się z
dołu na wskazane indywidualne konto do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
świadczone były usługi. Wyjątek stanowią podmioty,
które nie biorą udziału w gminnym systemie
gospodarowania odpadami.

miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania
opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, w
tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

Zatem za usługę odbioru odpadów powinno płacić się z
dołu, by deklarowana ilość osób była rzeczywista a co za
tym idzie również opłata.
Przykład:
Na nieruchomości X na dzień zapłaty (15 dzień miesiąca)
liczba osób wynosi 100. Na koniec miesiąca po
uwzględnieniu zmian liczba osób wynosi 90 (deklaracje
korygującą można składać do 10 dnia następnego miesiąca)
zatem zarządca przepłacił za 10 osób więc co miesiąc musi
składać korektę i odliczać nadpłatę od następnego okresu
płatniczego. Co w przypadku gdy nieruchomości jest
kilkadziesiąt?! Wprowadza to niepotrzebny chaos i jeszcze
bardziej obciąża obie strony zajmujące się obiegiem
dokumentów.

płatniczym na
koniec roku.
Przykład:
Urząd Miasta
Luboń- płatność za
ostatni kwartał nie
następuje z dołu jak
we wszystkich
poprzednich a
ustanowiona
zostaje wyjątkowo
jako płatność z
góry na listopad.

Inne: Uwagi do pozostałych uchwał oraz systemu funkcjonowania odbioru odpadów w Gminie Swarzędz

Podmiot zgłaszający uwagi: Podmiot nr 4
Lp.

Paragraf, ustęp, punkt, treść
Uchwały

UCHWAŁA NR XXXVIII/431/2021

1.

RADY MIEJSKIEJ W
SWARZĘDZU z dnia 22 czerwca
2021 r. w sprawie zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których
zamieszkują rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny

Propozycja zmiany - treść

Podstawa prawna wprowadzenia zmiany

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany

Chciałbym zgłosić postulat aby częściowe
zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dotyczyło wszystkich rodziny
wielodzietnych w rozumieniu Ustawy z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Podmiot zgłaszający wnioskuje aby konstrukcja systemu
zniżek obejmowała już rodziny z liczbą dzieci 3, czyli
rodziny wielodzietne w rozumieniu Ustawy o Karcie Dużej
Rodziny.

We wszystkich instytucjach honorujących Kartę
Dużej Rodziny czy powołujących się na
sankcjonowanie jej zapisów obowiązuje system
zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ a
więc dwójki rodziców mających troje lub więcej
dzieci.
Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej MiG
Swarzędz:
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Ryzyko
wprowadzenia
zmiany

„Zwolnienie ustalone jest dla rodziny wielodzietnej
ponad kwotę przekraczającą miesięcznie:
• w przypadku nieruchomości, w której znajdują się
więcej niż 4 lokale mieszkalne - 125,00 zł,
• w przypadku nieruchomości, w której znajdują się
nie więcej niż 4 lokale mieszkalne - 140,00 zł.
Oznacza to, iż w przypadku wspólnego
zamieszkiwania na nieruchomości dużej rodziny
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnosi się jedynie za 5 osób będących członkami
dużej rodziny zamieszkujących daną nieruchomość,
a każda szósta i kolejna osoba w wyżej
wymienionej rodzinie nie powoduje wzrostu
miesięcznej
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. „
Z zapisów wynika, że z systemu zniżek skorzystają
tylko rodziny składające się z dwójki rodziców i co
najmniej 4 dzieci. (za czwarte i kolejne dziecko się
nie płaci).
Podmiot zgłaszający uwagi: Podmiot nr 2

Lp.

2.

3.

Paragraf, ustęp, punkt, treść
Uchwały

Propozycja zmiany - treść

Podstawa prawna wprowadzenia zmiany

Uszczelnienie systemu wywozu odpadów, aby
wyeliminować zjawisko unikania płatności przez
część mieszkańców. Proponuje się wprowadzenie
na terenach spółdzielczych osiedli mieszkaniowych
systemu opłat opartego na podstawie zużycia wody
– we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową,
posiadającą odpowiednie systemy zdalnego
opomiarowania.
Zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów
wystawkowych z terenów osiedli wielorodzinnych
z obecnego okresu co 4 tygodnie w celu
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Uzasadnienie wprowadzenia zmiany

Ryzyko
wprowadzenia
zmiany

wyeliminowania gromadzenia gabarytów przy
altanach śmietnikowych.

4.

Włączenie Straży Miejskiej w system
gospodarowania odpadami w celu kontrolowania i
karania osób podrzucających i składujących przy
altanach odpady wystawkowe poza wyznaczonymi
harmonogramem terminami.

5.

Zwiększenie dostępności PSZOK poprzez
wydłużenie godzin pracy na składowisku i
mobilizowanie do masowego wywozu i
składowania tam wszelkich odpadów
niestandardowych.

6.

Dopuszczenie przedstawicieli Spółdzielni
Mieszkaniowej, jako największego producenta
odpadów w Gminie, do komisji przetargowych, w
celu współtworzenia specyfikacji przetargowych i
wyboru oferentów.

7.

Doprowadzenie do unikania wieloszczeblowości
podwykonawców, w celu utrzymania przejrzystości
w zakresie obowiązków i odpowiedzialności za
prawidłowy wywóz odpadów.

8.

Zwiększenie odbioru ilości odpadów zielonych
(liście, gałęzie) w zależności od zapotrzebowania
związanego z pracami wiosennymi i jesiennymi na
osiedlach mieszkaniowych.

W ramach podsumowania przekazanych uwag podmioty zgłaszające swoje opinie zostały zaproszone na spotkania, które odbyły się w dniach 27, 29.09.2021 r. oraz w dniu 01.10.2021 r.
W przedmiotowych spotkaniach uczestniczyły 3 z 4 podmiotów zgłaszających uwagi. W toku przeprowadzonych spotkaniach w sposób obrazowy zostały przedstawione stanowiska stron
w kwestii zgłoszonych uwag.
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