
Zarządzenie Nr 196/2012 
Wójta Gminy Włodowice 

z dnia 17.10.2012r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie  
                  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
                  komunalnymi.

          Na podstawie  Uchwały Nr 237/XXXVII/2010  Rady Gminy Włodowice  z  dnia  27 
października   2010  roku  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego 
w  dziedzinach  dotyczących   działalności  statutowej   tych  organizacji  (  Dziennik  Urzędowy 
Województwa Śląskiego Nr 253 poz.3935 )

Wójt Gminy Włodowice
                                                           zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy 

      Włodowice.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

§ 2

Termin przeprowadzenia konsultacji określa się w dniach od 17 października 2012r. do 
24 października 2012r.

§ 3

Konsultacje  zostaną  przeprowadzone  przez  zamieszczenie  w/w  projektu  uchwały  na  stronie 
internetowej  Urzędu  Gminy  Włodowice,  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice. 

§ 4

Wykonanie  zarządzenia  powierza się Sekretarzowi Gminy Włodowice i Kier. Ref. Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice

mgr Adam B. Szmukier



- projekt -

Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Włodowice
z dnia ...............................

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami   
                  komunalnymi.

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)  w związku z art. 6k 
ust.1 pkt.1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.391),

Rada Gminy Włodowice
uchwala co następuje:

§ 1.

W  przypadku  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  na  terenie 
Gminy  Włodowice  opłata  za  gospodarowanie  odpadów  komunalnych  stanowić 
będzie  iloczyn  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  daną  nieruchomość  oraz 
stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Włodowice.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3.

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

                                                                               Przewodnicząca 
                                                                               Rady Gminy

                                                                               Mirosława Jęderko



Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie: wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   W związku z zapisami art. 6k ust.1 pkt.1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.391), Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje 
wyboru  metody  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Wybranie  metody  jest 
konieczne do podjęcia dalszych czynności związanych z ustaleniem stawki opłaty. Stawka opłaty 
będzie ustalona w okresie późniejszym odrębną uchwałą Rady Gminy Włodowice.

Ww  ustawa w art. 6j ust.1  wskazuje  warianty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
tj. stanowi ona iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust.1.
Rada Gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
gospodarstwa domowego.
Gmina Włodowice w październiku 2012r. przeprowadziła sondaż wśród mieszkańców gminy 
zachęcając gorąco do wypełnienia anonimowych ankiet na temat wyboru wariantu dotyczącego 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Włodowice przy udziale poczty rozdała 1300 ankiet oraz zamieściła wzór ankiety (do 
pobrania) na stronie inernetowej Urzędu Gminy Włodowice.
W sondażu wzięło  udział 172   mieszkańców gminy, z tego:
- 110 mieszkańców opowiedziało się za naliczeniem opłaty w zależności od  ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość,
-   6 mieszkańców opowiedziało się za naliczaniem opłaty według zużytej ilości wody,
- 11 osób opowiedziało się za opłatą zależną od powierzchni lokalu i
- 39 mieszkańców była zdania, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna 

być naliczana jednakowo dla wszystkich gospodarstw.
Na pytanie dot. składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (odpady 
kuchenne) mieszkańcy :
- 125 opowiedziało się za składowaniem odpadów w kompostownikach na własnej posesji i
-  41 za odbiorem płatnym przez firmę wywozową.
Na pytanie, czy deklarują mieszkańcy prowadzenie segregacji odpadów komunalnych na swojej 
posesji; 
- 157 osób wypowiedziało się twierdząco a
-     9 osób udzieliło odpowiedź negatywną.
Sześć ankiet uznano za nieważne.
Skutki finansowe: - podjęcie uchwały nie rodzi bezpośrednich skutków finansowych

                                                                                                                Wójt Gminy Włodowice
                                                                                                                 mgr Adam B. Szmukier
Opracowała:
17.10.2012r.
Kier. Ref. GGRiOŚ
Insp. Ref. GGRiOŚ
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