
ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0525.2022 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372, 1834), w związku z Uchwałą Nr XIV/121/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., 
poz. 218) 

ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE: 

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

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

3. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

4. Wyznacza się obszar przeprowadzenia konsultacji obejmujący teren całej Gminy Ornontowice. 

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Ornontowice. 

6. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Kierownika Referatu Gospodarki 
Odpadami. 

7. 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. 

8. Opinie można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej. 

9. Koperty zawierające opinie w postaci papierowej należy zaadresować z dopiskiem: "Dotyczy 
konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.  

10. Opinie wnoszone za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: ug@ornontowice.pl, 
w temacie wiadomości należy wpisać: "Dotyczy konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 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 wykonaniem zarządzenia pełni Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy 
Ornontowice. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

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

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 2021 r., poz. 1372,  poz. 1834), w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1) i ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1), 
ust. 2, ust. 2a pkt 1), ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, poz. 1648, poz. 2151), na wniosek Wójta Gminy 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 2021 r., poz. 888 z późn. 
zm.), tj. w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej odpowiednio w § 2 i § 3. 

§ 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 33,00 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. 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 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. 1. 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 66,00  zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. 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 wielolokalowymi, w wysokości 64,00  zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/197/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 25.11.2020 r., poz. 8190). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 2022 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 przeprowadzonego postępowania 
przetargowego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ornontowice, w okresie od 1 marca 2022 
r. do 28 lutego 2023 r., nastąpiła konieczność podniesienia stawki, która uwarunkowana jest wzrostem kosztów 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowa stawka opłaty nie zapewnia jednak pokrycia 
rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu, na co zezwalają przepisy art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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