
Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji

1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. poddano
konsultacjom projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Ledziny.

2. Podmioty uprawnione do konsultacji
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pożytku
publicznego działające na terenie Gminy Lędziny, prowadzące działalność pożytku
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Lędziny.

3. Termin konsultacji
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 27.03.2013 r. do 10.04.2013 r.

4. Forma konsultacji
Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:
a) zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w Biuletynie Informacji Publicznej,

stronie internetowej miasta i gablotach Urzędu.
b) zbieranie pisemnych uwag i opinii względem konsultowanego aktu.

5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Renata Zazakowny kierownik
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

6. Zgłaszanie uwag i opinii
Uwagi i opinie należało zgłaszać:
 osobiście do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

(w godzinach pracy Urzędu)
 pocztą tradycyjną
 pocztą elektroniczną na adres rolnictwo@ledziny.pl

7. Wyniki konsultacji
W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi Regionalnego Forum Obywatelskiego dotyczące
propozycji wprowadzenia zmian.
Regionalne Forum Obywatelskie proponuje:
W Rozd. 2 §3

a) zmienić zapis punktu 7 wymuszający na mieszkańcach ponoszenie dodatkowych
kosztów związanych z zakupem środków chemicznych takich jak np. sól i proponuje
przeniesienie obowiązków właścicieli nieruchomości na wyspecjalizowane firmy
wybrane w drodze przetargu lub wyposażenie w okresie zimowym chodników
w specjalne pojemniki do składowania środków chemicznych. Mając na uwadze,
powyższe wprowadzono zmianę treści punktu 7. Wykreśla się drugą cześć zdania „za
pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu” i wprowadza
w to miejsce zdanie „W przypadku oczyszczania za pomocą środków chemicznych
powinny to być środki prawnie dopuszczone do tego celu.”

b) sprecyzować w punkcie 9 cześć zdania „Właściciele nieruchomości, na których
znajdują się obiekty służące do użytku publicznego”. Mając na uwadze powyższą
propozycję uzupełnia się to zdanie o zapis „(urzędy, przychodnie zdrowia, szkoły,
placówki handlowe, itp.)”



c) usunąć lub zmodyfikować zapis w punkcie 10 „Zabrania się usuwania śniegu, lodu,
błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.”
Nie wprowadza się zmian.

W Rozd. 5 doprecyzować wymagania techniczne jakie powinny spełniać kompostowniki.
Zapytuje, czy Gmina przewiduje możliwość wyposażenia nieruchomości w kompostowniki,
prowadzenie ewidencji kompostowników i obniżyć opłatę dla osób kompostujących odpady
biodegradowalne.
Nie wprowadza się zmian.

Wobec powyższego przedmiotową uchwałę Rady Miasta po przeprowadzonych konsultacjach
i uwzględnieniu proponowanych zmian w punktach a i b Burmistrz Miasta przedkłada na
najbliższą sesję Rady Miasta w dniu 11.04.2013 r. celem podjęcia.

Lędziny, 11.04.2013 r.

Zatwierdzam:

………………………………


