
Zarządzenie  Nr 0050.57.2017 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 10 lutego 2017 roku 

w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii 

o projekcie aktu prawa miejscowego. 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    

( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 t.j. z późn. zm.) w związku z § 4 pkt b i § 5 Uchwały                            

Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia  23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku 

publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 196, poz.3018) 

                                         

                                         zarządzam, co następuje: 

 

                                                            § 1 

1. Konsultacji podlegają projekty uchwał w sprawie:                                                                 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty, 

- inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                                                                                                

które stanowią akty  prawa miejscowego. 

2. Projekty uchwały o których mowa w ust.1 umieszcza się w dniu 13 lutego bieżącego roku 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nędza oraz na stronie internetowej BIP 

Gminy Nędza. 

3. Uwagi i opinie będą przyjmowane od dnia umieszczenia projektu uchwały na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Nędza do dnia 24 lutego 2017 roku w następujących  

formach: pisemnej -  w Urzędzie Gminy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza             

lub elektronicznie na adres ug@nedza.pl. 

 

                                                     § 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

                                                     § 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

mailto:ug@nedza.pl


PROJEKT 
UCHWAŁA NR  
RADY GMINY NĘDZA 
z dnia  

 
w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6 k ust.1 w związku z art. 6j ust 1 pkt 1, ust 2a, ust 3  i ust 3b 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 250 z późn. zm.), oraz art. 4 ust 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)  uchwala 

się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
powstającymi na terenie Gminy Nędza w ten sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty określonej w § 2. 

§ 2 
 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
1) jeżeli odpady komunalne są w selektywny sposób  zbierane i odbierane  w zależności od 

liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość w wysokości:   

a) dla nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę w wysokości 15,00 zł miesięcznie od 
osoby, 

b) dla nieruchomości zamieszkałej przez dwie osoby w wysokości 15,00 zł miesięcznie od 
osoby, 

c) dla nieruchomości zamieszkałej przez trzy osoby w wysokości 15,00 zł miesięcznie od 
osoby, 

d) dla nieruchomości zamieszkałej przez cztery osoby w wysokości 13,00 zł miesięcznie od 
osoby, 

e) dla nieruchomości zamieszkałej przez pięć osób w wysokości 12,00 zł miesięcznie od 
osoby, 

f) dla nieruchomości zamieszkałej przez sześć osób i więcej niż sześć osób w wysokości 
10,00 zł miesięcznie od osoby. 

2) jeżeli odpady komunalne nie  są w selektywny sposób  zbierane i odbierane  w wysokości   
30,00 zł miesięcznie od osoby. 

 

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki 
mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U z 2016r.,  poz. 290 z późn. zm.) stawki, o których mowa w ust. 1  znajdują 
zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne.  
 
 

§ 3 
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku ustala 
się ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

1) 96,00 zł za rok - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
2) 132,00 zł za rok - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 
 

 



 
§ 4 

1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala 
się stawkę opłaty za pojemnik o: 

1) pojemności 80 l w wysokości  18,00 zł miesięcznie, 
2) pojemności 110/120 l  w wysokości  22,00 zł miesięcznie, 
3) pojemności 240 l  w wysokości  40,00 zł miesięcznie, 
4) pojemności 1100 l  w wysokości 110,00 zł miesięcznie. 

 
2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstające odpady komunalne nie 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o: 

1) pojemności 80 l  w wysokości 27,00 zł miesięcznie, 
2) pojemności 110/120 l  w wysokości 33,00 zł miesięcznie, 
3) pojemności 240 l  w wysokości  60,00 zł miesięcznie, 
4) pojemności 1100 l  w wysokości 165,00 zł miesięcznie, 

 
 

§ 5 
Traci moc Uchwała Nr XLI-225-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6067). 
 
 

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 
 

§ 7 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.  
2.    Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w 

sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 

     



PROJEKT 
 

Uchwała Nr .................. 

Rady Gminy Nędza 

z dnia ........................... 

 

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia   8 marca 1990r  o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1, art. 13 pkt 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
 

Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscowościach: 

Babice, Ciechowice, Górki Śląskie, Szymocice, Łęg, Nędza i Zawada Książęca. 

 

§ 2 

Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się następujące osoby: 

- sołectwo BABICE – Jan FLUT, 

- sołectwo CIECHOWICE – Regina PIERUSZKA, 

- sołectwo GÓRKI ŚLĄSKIE – Gabriela KURA, 

- sołectwo SZYMOCICE – Karol KALEMBA, 

- sołectwo ŁĘG – Gizela NOWAK, 

- sołectwo NĘDZA – Stefan KURZYDEM, 

- sołectwo ZAWADA KSIĄŻĘCA – Monika JACHEĆ. 

 

§ 3 

Określa się wynagrodzenie dla osób pełniących obowiązki inkasenta w wysokości 1% zainkasowanej kwoty. 

 

§ 4 

Traci moc Uchwała Nr XXX-179-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3262).  
 

§ 5 

  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6 
 

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

Śląskiego.



 


