
ZARZĄDZENIE NR 0050.0543.2022 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 9 lutego 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice 

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 zmiany Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Ornontowice. 

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

3. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice. 

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 Naczelnika Wydziału Środowiska 
i Gospodarki Nieruchomościami. 

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 zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ornontowice”.  

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 zmiany 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice”. 

§ 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 Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834), w związku z art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2021 r., poz. 888, 1648, 2151 i 2020 r. poz. 2320) 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice, stanowiącym 
załącznik do Uchwały Nr XX/178/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2020 r. poz. 6468) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W Rozdziale 2 § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci bioodpadów należy zbierać 
w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO".”; 

2) W Rozdziale 2 w § 3 dodaje się ust. 17. o następującym brzmieniu: 

„17. Nieruchomości,   na   których   prowadzona   jest   działalność   gospodarcza,   winny   być 
wyposażone w odpowiednią   ilość   pojemników   lub   worków,   dostosowaną   do   masy wytwarzanych,   
w ramach   prowadzonej   działalności   gospodarczej,   odpadów.   Pojemniki te powinny być oznaczone 
opisem: ''DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA".”; 

3) W Rozdziale 3 w § 8 ust. 2 pkt. 2) dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu: 

„e) 1 kontener zamykany o pojemności nie mniejszej niż 1100 l przeznaczony do zbierania popiołu i żużlu 
paleniskowego na budynek wielolokalowy.”; 

4) W Rozdziale 3 § 9 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) żółty   -   z przeznaczeniem   na   tworzywa   sztuczne,   odpady   opakowaniowe wielomateriałowe 
oraz metale, oznaczony napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;”; 

5) W Rozdziale 3 § 9 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) brązowy - z przeznaczeniem na bioodpady, oznaczony napisem BIO;”; 

6) W Rozdziale 5 § 13 ust. 3 pkt 5) lit d) otrzymuje brzmienie: 

"d) z pozostałych nieruchomości - jeden raz na dwa miesiące;" 

7) W Rozdziale 5 § 14 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do realizowania obowiązku usuwania nieczystości 
ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym / osadów powstających przy eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków poprzez: 

1) zawarcie na piśmie umowy na świadczenie usług opróżniania zbiornika bezodpływowego / usunięcia 
osadu z przydomowej oczyszczalni i wywozu nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie na terenie Gminy Ornontowice lub gminną 
jednostką organizacyjną, 

2) zlecanie usług opróżniania zbiornika bezodpływowego / usuwania osadu z przydomowej oczyszczalni 
ścieków i wywozu nieczystości ciekłych / osadu, przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie 
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na prowadzenie działalności w tym zakresie na terenie Gminy Ornontowice lub gminnej jednostce 
organizacyjnej i nadzoru nad realizacją tej usługi w obrębie własnej nieruchomości. 

2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być usuwane 
z częstotliwością adekwatną do ilości zużywanej wody określonej na podstawie wskazań licznika poboru 
wody lub norm zużycia wody określonych w odrębnych przepisach oraz do pojemności zbiornika 
bezodpływowego / osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków oraz instrukcji jej użytkowania, tak aby 
nie doprowadzać do jego przepełniania, jednak w przypadku zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż 
raz na kwartał (wyjątek stanowią uzasadnione przypadki). 

3. Właściciel zobowiązany jest do posiadania dokumentacji potwierdzającej realizację obowiązku 
określonego w §14 ust.1 punkt 1) i 2), z której wynikać będzie częstotliwość oraz ilość usuniętych 
nieczystości ciekłych / osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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