
ZARZĄDZENIE NR 35/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr 405/XLIII/2010 Rady Gminy Konopiska 
z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. nr 262 poz. 4157) 

zarządzam co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy 
Konopiska, projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej załącznik 
nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Sposób przeprowadzenia konsultacji określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

Jerzy Żurek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2020 

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 11 maja 2020 r. 

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

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

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska, 
w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. 

5. Konsultacje odbędą się w dniu 18.05.2020r. w godzinach od 800 do 1000 

6. Projekty uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz 
w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska w pokoju nr 1 na parterze. 

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Gospodarki i Rozwoju.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2020 

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 11 maja 2020 r. 

Uchwała Nr …………….. 
Rady Gminy Konopiska 

z dnia ……………….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 2020r. poz. 713), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a i art. 6k 
ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. 
z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.). 

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. Na obszarze Gminy Konopiska opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w §2 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem 
ust. 2 w wysokości: 

a) 26,00 zł  (słownie: dwadzieścia sześć złotych 00/100) miesięcznie dla nieruchomości na której 
zamieszkuje od 1- 4 osób, 

b) 24,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 50/100) miesięcznie dla nieruchomości na której 
zamieszkuje od 5-7 osób, 

c) 23,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote 50/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 
8 i więcej osób. 

2. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości: 

a) 54,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 00/100) miesięcznie dla nieruchomości  na której 
zamieszkuje od 1- 4 osób, 

b) 52,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 00/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 
od 5-7 osób, 

c) 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 
8 i więcej osób, 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr 146/XVI/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 794). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020r.
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