
ZARZĄDZENIE NR W.0050.059.2022 
WÓJTA GMINY GASZOWICE 

z dnia 13 maja 2022 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559) oraz uchwały Nr OG-BR.007.7.39.2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Wójt Gminy Gaszowice 
zarządza: 

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały Rady Gminy Gaszowice w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. 

2. Konsultacje są prowadzone w dniach od 14.05.2022 r. do 17.05.2022 r. 

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać: 

1) w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : srodowisko@gaszowice.pl 

3) za pośrednictwem faxu na nr tel: 32 43 27 141. 

5. Za udzielenie wszystkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada Pani Karina Stępień. 

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 2 dni od dnia ich zakończenia poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia na stronie internetowej Gminy - www.gaszowice.pl 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GASZOWICE 

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

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) po przeprowadzeniu konsultacji 
zgodnie z uchwałą Nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
określenia  szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

na wniosek Wójta Gminy Gaszowice 
Rada Gminy Gaszowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne e kompostowniku przydomowym. 

§ 2. Wysokość zwolnienia, o którym mowa w § 1, wynosi 6,00 zł. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr BR.0007.24.165.2020 z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2022 r. 
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