
ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0335.2020 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) w zw. z § 4 załącznika do uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 grudnia 2010 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia z radami pożytku publicznego, organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz.601) 

ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE: 

§ 1. 1.    Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia. 

3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). 

4. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

5. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia. 
W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice. 

6. Do udzielenia wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Kierownika Referatu Komunalnego. 

7. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego opinię. 

8. Koperty zawierające opinię należy zaadresować z dopiskiem „Dotyczy konsultacji projektu uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
www.bip.ornontowice.pl, strony internetowej Gminy www.ornontowice.pl     oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

§ 3. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia pełni Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy 
Ornontowice. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

  
 

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Projekt 
 
z dnia  9 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                      
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz. 713) oraz na podstawie art. 6j i 6k Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ustalona będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439), tj. 
w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 
2. 

§ 2. 1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są 
w sposób selektywny z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych 
na terenie Gminy Ornontowice, w wysokości 29 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. 

2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej 
nieruchomość. 

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w wysokości 58 zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

4. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi ustala 
się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są w sposób 
selektywny, w wysokości 28 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

5. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny od właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, w wysokości 56 zł miesięcznie od 
każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/126/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 220 z dnia 9 stycznia 2020 r.) oraz uchwała Nr 
XV/132/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1171 z dnia 6 lutego 2020 r.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest analizą kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ornontowice. W wyniku ogłoszonego w 2020 r. przetargu średnie
miesięczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 r. wyniosą 146 878,92 zł, a po
uwzględnieniu pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu wydatki te wyniosą średnio
178 934,75 zł miesięcznie. Przy obecnych stawkach system ten nie bilansuje się. Przychody są mniejsze
aniżeli wydatki związane z funkcjonowaniem systemu. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach stanowią, że z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Zatem gmina jest zobowiązana do podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi tak, aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem
tego systemu. Podniesienie stawki jest więc zasadne.
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