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Zarządzenie Nr 441/2022 
Wójta Gminy Nieporęt 

 z dnia 5 grudnia 2022 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktów prawa 
miejscowego: 

1. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt 

2. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  
oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 
z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje: 

 
§1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektów aktów prawa miejscowego:  

1. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt 

2. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

 

§2. Ogłosić rozpoczęcie konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 



§3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy. 

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

z up. Wójta 
 

Alicja Sokołowska 
          Zastępca Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 441/2022 

Wójta Gminy Nieporęt 
z dnia 5 grudnia 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY NIEPORĘT 

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w zakresie projektów aktów prawa miejscowego: 

1. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt 

2. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 
z 2010 r. Nr 203 poz. 6097, zm. z 2016 r. poz. 978) ogłasza się rozpoczęcie konsultacji, 
zwanych dalej „Konsultacjami” w zakresie projektów aktów prawa miejscowego: 

1. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt 

2. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 5 grudnia 2022 r. 
   Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 9 grudnia 2022 r. 
 
II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 
listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 



miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 
1) za pośrednictwem adresu e-mail Urzędu Gminy Nieporęt: urzad@nieporet.pl 
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt 
przy placu Wolności 1, w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r., w godzinach pracy Urzędu. 
 
III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu 
Konsultacji. 

IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 
1. liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 
2. wykaz zgłoszonych uwag; 
3. uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, zostanie ogłoszone w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 

V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.  

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Ogłoszenia 

Projekty aktów prawa miejscowego: 

1. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt 

2. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

 

 

 



-PROJEKT- 

 

GK.6140…..2022 
                                               UCHWAŁA NR ……./….…/2022 
                                                  RADY GMINY NIEPORĘT 

z …………………… 2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Nieporęt 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 r. poz.  559 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2c i art. 4 ust. 1, 2 
i 2a pkt 1, 5 i 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale nr LXIV/105/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2022 roku 
(Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego poz.12221) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą dostarczać do 
PSZOK odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 5 oraz ust. 2 pkt 1 -
11 wytworzone w gospodarstwach domowych. Odpady te można dostarczać do PSZOK przez 
cały rok, w dniach i godzinach funkcjonowania PSZOK, z zastrzeżeniem ust. 2.”; 
 

2) § 3 ust.4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 9, jaką 
właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą dostarczać do PSZOK 
określa odrębna uchwała.”; 
 

3) § 11 ust.1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„ a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 7: 
- w okresie od kwietnia do października – co najmniej raz na dwa tygodnie, 
- w okresie od listopada do marca – co najmniej raz na cztery tygodnie,– co najmniej raz na 
dwa tygodnie,”; 
 

4) § 13 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) zbiorniki bezodpływowe należy opróżniać z częstotliwością wynikającą z ich pojemności 
oraz z zużycia wody (ustalanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego, a w przypadku 
braku takiego wodomierza w oparciu o obowiązujące normy zużycia wody), zapewniającą 
niedopuszczanie do przepełniania się tych zbiorników i wylewania nieczystości ciekłych na 
powierzchnię ziemi.”; 
 
 
 
 



5) § 13 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;”; 
 

6)  § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W ramach ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, osoby utrzymujące 
zwierzęta domowe zobowiązane są do: 
1) sprawowania nadzoru nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stwarzały 

i nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia, a także nie stanowiły uciążliwości dla osób 
trzecich; 

2) reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie spokoju, porządku publicznego oraz 
nocnego odpoczynku wywołanego zachowaniem zwierząt; 

3) zabezpieczenia miejsca, w którym przebywają swobodnie zwierzęta domowe, w sposób 
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się tych zwierząt poza jego obszar; 

4) prowadzenia psów na smyczy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, natomiast 
psów rasy uznawanej za agresywną oraz psów mogących stanowić zagrożenie - na smyczy 
i w kagańcu pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli; 
z zastrzeżeniem ust. 2; 

5) obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w pkt 4 nie dotyczy psów: 
a) u których występują przeciwskazania anatomiczne czy zdrowotne, 
b) wykorzystywanych do celów specjalnych, 
c) przewodników, opiekunów osób niepełnosprawnych, 
d) używanych w dogoterapii, 
e) do 6 miesiąca życia.”; 

 
7) uchyla się załączniki nr 1 i 2 do uchwały. 

 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieporęt, dnia 22 listopada 2022 r. 
Sporządziła: 
Agnieszka Ogonowska  
Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej 

 



 

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego - uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt  

 

 
Lp Stan zapisu w projekcie 

uchwały  
wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana 
zmiana (konkretny 

sugerowany zapis paragrafu 
i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



-PROJEKT- 

 

GK.6140…..2022 
                                               UCHWAŁA NR ……./….…/2022 
                                                  RADY GMINY NIEPORĘT 

z …………………… 2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 r. poz.  559 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2c, art. 6r ust. 3, 3a, 
3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr LXIV/106/2022 z dnia 27 października 2022 roku (Dz.Urz.Woj. 
Mazowieckiego poz.12222) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 4 ust.1 pkt. 1 lit. e otrzymuje brzmienie:  

„e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w § 
2 ust. 1 pkt 5: 
- w okresie od kwietnia do października – co najmniej raz na dwa tygodnie, 
- w okresie od listopada do marca – co najmniej raz na cztery tygodnie;”; 
 

2) dodaje się: 
a) Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o wydanie potwierdzenia, który określa załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały;  
b) Załącznik Nr 2: Wzór potwierdzenia, który określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 
Nieporęt, dnia 22 listopada 2022 r. 
Sporządziła: 
Agnieszka Ogonowska  
Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej 



Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr…. 
Rady Gminy Nieporęt 
z dnia ……… 

WNIOSEK Nr ......... /.......... 
 

o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt  

 
1.Imię i nazwisko właściciela nieruchomości: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 

2.Adres nieruchomości, na której wytworzono  odpady budowlane i rozbiórkowe:  
 
....................................................................................................................................................... 
 

 
 

Lp. Rodzaj odpadów 
Szacunkowa ilość - opis 

(np. w m3 lub l) 

1 Odpady budowlane i rozbiórkowe 

 
 
 
 

 
 
Oświadczam, że wymienione powyżej odpady komunalne zostały wytworzone we własnym 
zakresie przez osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym wskazanym w niniejszym 
wniosku (adres nieruchomości, na której wytworzono odpady) i pochodzą z tego 
gospodarstwa. 
 
Nieporęt, dnia ...........................................................       ………………………………………. 

                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
POTWIERDZENIE: 
1. Potwierdzam przyjęcie niniejszego wniosku. 
2. Potwierdzam, że wnioskodawca złożył deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 
 
 
 
Nieporęt, dnia .......................................               ……………………………………………. 

                                                                                                     (pieczątka i podpis  
                                                                                                      pracownika Urzędu Gminy Nieporęt) 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały 
Nr ……. 
Rady Gminy Nieporęt 
z dnia ……………….. 

 
 
 
 
 

POTWIERDZENIE 
 

prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt  

 
dotyczy WNIOSKU Nr .........../........... 

 
złożonego przez ………….....................................……… 

 

Lp. Rodzaj odpadów 
Ilość - opis 
(w m3 lub l) 

1 Odpady budowlane i rozbiórkowe 

 
 
 
 

 
 
 
 

POTWIERDZENIE  
prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK 

 
 

Potwierdza się prawo do oddania odpadów komunalnych wskazanych w niniejszym 
potwierdzeniu (rodzaj i ilość) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt. 
 
 
 
Nieporęt, dnia .......................................           ……………………………………………….. 

                                                                                                (pieczątka i podpis  
                                                                                                  pracownika Urzędu Gminy Nieporęt) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego - uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych  

 

 
Lp Stan zapisu w projekcie 

uchwały  
wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana 
zmiana (konkretny 

sugerowany zapis paragrafu 
i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 


