
ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0520.2022 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 13 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 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 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 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 terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania 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 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 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 terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania 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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Projekt 
 
z dnia  13 stycznia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 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. 6l ust. 1 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, właściciel nieruchomości 
uiszczał będzie w łącznej wysokości raz na dwa miesiące kalendarzowe, w terminach: 

1) za miesiące: styczeń, luty – do 20 lutego każdego roku, z tym że opłata za miesiąc styczeń płatna jest 
z dołu, a za miesiąc luty z góry; 

2) za miesiące: marzec, kwiecień – do 20 kwietnia każdego roku, z tym że opłata za miesiąc marzec płatna 
jest z dołu, a za miesiąc kwiecień z góry; 

3) za miesiące: maj, czerwiec – do 20 czerwca każdego roku, z tym że opłata za miesiąc maj płatna jest 
z dołu, a za miesiąc czerwiec z góry; 

4) za miesiące: lipiec, sierpień – do 20 sierpnia każdego roku, z tym że opłata za miesiąc lipiec płatna jest 
z dołu, a za miesiąc sierpień góry; 

5) za miesiące: wrzesień, październik – do 20 października każdego roku, z tym że opłata za miesiąc 
wrzesień płatna jest z dołu, a za miesiąc październik z góry; 

6) za miesiące: listopad, grudzień – do 20 grudnia każdego roku, z tym że opłata za miesiąc listopad płatna 
jest z dołu, a za miesiąc grudzień z góry. 

§ 2. Opłata będzie uiszczana przez właściciela nieruchomości na przypisane mu przez Urząd Gminy 
Ornontowice indywidualne konto bankowe. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/133/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z dnia 06.02.2020 r., poz. 1172). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

§ 5. 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 koniecznością zmiany terminu i częstotliwości uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych położonych 
na terenie Gminy Ornontowice z miesięcznego na dwumiesięczny. Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy ma obowiązek określić w drodze 
uchwały termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 
wskazać, czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi będą uiszczane za dwa miesiące z płatnością do 20 dnia każdego parzystego 
miesiąca roku. 
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