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Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy
Ornontowice w sprawie szczegółowego sposobu 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

1. Przedmiotem konsultacji był projekt Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie 
szczegółowego sposobu 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 z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności publicznej i o wolontariacie.

2. Konsultacje ogłoszono na mocy Zarządzenia NR RZWO.0050.0294.2020 Wójta Gminy 
Ornontowice z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały,
w sprawie szczegółowego sposobu 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.

3. Zgodnie z w/w Zarządzeniem, w terminie do siedmiu dni od daty ogłoszenia tj. od dnia 
19 sierpnia 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. włącznie organizacje pozarządowe i 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
publicznej i o wolontariacie mogły zgłaszać swoje opinie i wnioski.

4. Opinie i wnioski można było składać w Urzędzie Gminy Ornontowice.

5. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy 
www.ornontowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ornontowice.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ornontowice.

6. Stwierdza się, że w/w konsultacjach nie wpłynęła żadna opinia ani wniosek dotyczący 
konsultacji projektu w/w Uchwały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
jednakże wpłynęła jedna uwaga od mieszkańca gminy dotycząca zapisów § 6 pkt. 2 pod. 2
co do ilości odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W Uchwale zostało 
wskazana ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie więcej niż 1 m3 

rok/nieruchomość, wniesiona uwaga wskazuje 3-5 Mg/rok/nieruchomość.
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