
ZARZĄDZENIE NR 0050.0549.2022 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 17 lutego 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 

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 uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu 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. 

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

3. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 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. 

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 zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
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”.  

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 uchwały  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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”. 

§ 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. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Projekt 
 
z dnia  16 lutego 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 

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. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d 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, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Tychach, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/177/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.09.2020 r., 
poz. 6467) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 5) otrzymuje nowe brzmienie: 

„5) karcie użytkownika PSZOK – należy przez to rozumieć kartę w formie dyskietki, przekazaną 
mieszkańcowi, opatrzoną kodem kreskowym oraz numerem, odpowiadającą konkretnej nieruchomości 
objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.”;; 

2) § 4 ust. 2 pkt 2) ppkt a) otrzymuje nowe brzmienie: 

„a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz w tygodniu,”;; 

3) W § 6 wprowadza się następujące zmiany: 

- ust. 1 pkt 14) otrzymuje nowe brzmienie: „14) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw 
domowych;”, 

- ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Dla odpadów komunalnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, 
13 i 14, ustala się następujące limity: 

1) bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów będących 
częścią nieruchomości zamieszkałych - nie więcej niż 8 worków o pojemności 120 l lub 1 m3 miesięcznie 
z nieruchomości; 

2) zużyte opony - nie więcej niż 4 szt. na rok z nieruchomości; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych - nie więcej niż 1 m3   na rok z nieruchomości." 

- dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „3. Bioodpady, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1) powinny być 
dostarczone do PSZOK w częściach o długości nie większej niż 1 m.” 

- dodaje się ust. 4 o brzmieniu: "4. Bioodpady dostarczone do PSZOK w workach powinny być 
umieszczone w kontenerze luzem." 

4) W § 7 wprowadza się następujące zmiany: 

- ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie: „§ 7 1. Przekazujący odpady, po wjeździe ne teren PSZOK, powinien 
zgłosić się do pracownika obsługującego obiekt w celu okazania karty użytkownika PSZOK oraz 
ustalenia miejsca rozładunku poszczególnych odpadów.”, 

- ust. 3 pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie: „3) w przypadku odmowy okazania karty użytkownika PSZOK.” 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

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

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Uzasadnienie 

Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest koniecznością dostosowania przepisów prawa loklanego 
do obowiązujących przepisow prawnych w związku ze zmianą 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), jak również zmianą zasad 
przyjmowania odpadów w PSZOK oraz zmianą częstotliwości odbioru niesegregownych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej. 
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