
ZARZĄDZENIE NR 99 /2021
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie: przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2020 Rady 
Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie 
gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze 
zm.), w związku z uchwałą Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Gminy Bestwina (t. j. Dz. U. Woj. Śląskiego 
z 2012 r. poz. 5037) oraz art. 6h, art. 6i, art. 6j ust. 3 oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Bestwina konsultacje w przedmiocie zmiany uchwały Nr 
XXII/164/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych 
na terenie gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 17.11.2021 r. i kończy w dniu 01.12.2021 r.

3. Zakres konsultacji: proponowane zmiany w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy 
Bestwina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Bestwina 
oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  i www.bip.bestwina.pl  oraz przyjmowania pisemnych opinii 
z wykorzystaniem ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Wykonanie zarządzenia powierza się  Referatowi Budżetu i Finansów.

§ 2. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Bestwina, zmiana uchwały Nr XXII/164/2020 
Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Bestwina 
oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności zostanie przedłożona do uchwalenia 
Radzie Gminy Bestwina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski
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UCHWAŁA NR //2021 
RADY GMINY BESTWINA 

z dnia  2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r. 
w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi  właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na 
terenie gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej 

pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust 2a pkt 
5, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. 
zm.) 

Rada Gminy Bestwina 
uchwala: 

§ 1. Zmianie ulega § 5 Uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Bestwina z adnia 28 września 2020 
r., który otrzymuje brzmienie:  

1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednokrotny 
odbiór pojemnika o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) 40 litrów – 8,00 zł., 

2) 60 litrów – 12,00 zł., 

3) 80 litrów – 16,00 zł., 

4) 110 litrów – 22,00 zł., 

5) 120 litrów – 24,00 zł., 

6) 240 litrów – 49,00 zł., 

7) 1100 litrów – 228,00 zł., 

8) 1500 litrów – 311,00 zł., 

9) 5000 litrów – 1039,00 zł., 

10) 7000 litrów – 1454,00 zł., 

11) 10000 litrów – 2078,00 zł. 

 

2.  Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednokrotny 
odbiór worka o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) 80 litrów - 16,00 zł., 

2) 120 litrów - 24,00 zł. 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99 /2021

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 17 listopada 2021 r.
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3.   Określić podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednokroty 
odbiór  pojemnika o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny:  

1) 40 litrów – 16,00 zł., 

2) 60 litrów – 24,00 zł., 

3) 80 litrów – 32,00 zł., 

4) 110 litrów – 44,00 zł., 

5) 120 litrów – 48,00 zł., 

6) 240 litrów – 98,00 zł., 

7) 1100 litrów – 456,00 zł., 

8) 1500 litrów – 622,00 zł., 

9) 5000 litrów – 2078,00 zł., 

10) 7000 litrów – 2908,00 zł., 

11) 10000 litrów – 4156,00 zł. 

  

4.  Określić podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednokrotny 
odbiór worka o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny:  

 

1) 80 litrów - 32,00 zł., 

2) 120 litrów - 48,00 zł. 

     

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, i wchodzi w 
życie z dniem  01 stycznia 2022 roku. 

 Przewodniczący  Rady 

  

mgr  Jerzy Stanclik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 569E40FF-8743-4EAC-945F-BDEB0561AED3. Podpisany Strona 2



 
UZASADNIENIE 

 

W art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) określono sposób obliczania maksymalnych stawek opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Z uwagi na fakt, iż 23 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ww. ustawy, zgodnie z którą  

obligatoryjnym jest ustalenie takiej samej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości niezamieszkałych za pojemnik i worek o pojemności 120 l, konieczne jest podjęcie ww. 

uchwały. Nowe stawki za pojemniki i worki zostały wyliczone zgodnie z obowiązującym 

Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r.,  na podstawie art. 

6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogłasza się, 

że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł. Nowe 

stawki opłaty dla tego typu nieruchomości będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. 
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ANKIETA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 
Do zmiany uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r.: 
w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na 
terenie gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej 
pojemności. 
 
 

1. Dane składającego ankietę: 
Imię i Nazwisko  

Adres  

Adres e-mail  

Tel.  

 
2. Treść opinii wraz z uzasadnieniem: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłaszania uwag w ramach zmiany 
uchwały Nr XXII/164/2020  Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r.: w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (…) w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 
 
Bestwina, dnia…………..         Podpis                              

            
 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99 /2021

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 17 listopada 2021 r.
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Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego 

dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina w Bestwinie reprezentowana 

przez Wójta,  z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 111, 43-512 Bestwina, tel. (32) 215 77 00, 

e-mail: info@bestwina.pl.  

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@bestwina.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 

6 ust. 1 lit. C RODO) wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym organom i podmiotom na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do 

momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, 

ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku 

niepodania danych osobowych niemożliwe będzie procedowanie sprawy, w której Pani/Pana 

dane osobowe są wymagane. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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