
B u rm istrz ^ 
":ffi?ir1:H H:#lii ka.Leszczyn y

z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie: konsultacji projektu uchwaty w sprawie szczeg6lowego sposobui zakresu Swiadczenia uilui w zakresie booiei"nia odpao6w komunatnych odwla6cicieli nieruchomoSci i iagospodarowania tych odpad6w

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia g marca 1gg0r. o samozqdziegminnym (tekst jednolity Dz. rJ. z 201,3r. i"_ ssi, z-po2n. zm.), w zwiqzku z g 3 i 4Uchwaly Nr XLI/534114 z dnia 28lutego 2oli roLr"Rady Miejskiej w czenruionce-Leszczynach w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowa nia z radq dzialalnoscipozytku pubf icznego lub 91oa{zac1".^1 gryViaowymi i podmiotami wymienionymiw art' 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20m;. o aziaratnosci pozytku publicznegoi o wolontariacie (tekst jednotity Dz. tJ. z 2O1Or. f.fi 234 poz. lSb;-z po2n. zm.)projektow akt6w prgwa miejstowego ry dziedzinach dotyczqcych dzialalnoscistatutowej tych organizacji, (Dz. Urz. \ioj. Sdil;;"2'2014r., po2.1509).

1.

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1
Pzeprowadzic konsurtacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwary RadyMiejskiej w czenruionce - Leszczynach w sprawie szczegolowego sposobui zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych odwlascicieli nieruchomosci .i iagospodarowania tvcn oJpaoowUstali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 1'T.O4.io4 r. do 23.04.2014 r.Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsuitacjach sE organizacjepozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ist. e ultarii-z dnia24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci ooz4lu puolicznlgo i o wolontariacie (tekstjednofity Dz. U.220.1!r. Nr 234 poz. r-SgO i po2n. zi.1
wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwary' ^oini .graszac:wformie pisemnej na adres: lJrzqd Gminyi nriasta c)envionra-Leszczyny, ul.Parkowa 9, 44-230 czenryionka-LLszczyny (decyduje data wptywu do UzqduGminy i Miasta),

2.
3.

4.
1 )

2) po caqe lektro n ic znq na ad res e-ma i I go@ czenrvio n ka-leszczyny. com. p I3) za posrednictwem faksu pod nume rem 32 4311 T60
5' Udzielanie wyjasnieri oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcychprojektu uchwaly nare2y itb tompetenlji Naczernika wydzialuGospodarowania Odpadami.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w s 1 pkt 1 stan owi zarqcznik do niniejszegoZazqdzenia.

Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreslonym w s 1 pkt 2oznacza akceptaciq pzedstawionego projektu uchwary, o' ktorej mowa

1.

2.

H



wS 1 pk t  1 .

s3
1' Sprawozd anie. z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawioneRadzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania,. o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zarqczy wlasnestanowisko odnosnie uzysk-anych opinii i oprirituie ;e na .tr-i" internetowejUzqdu Gminy i Miasta w Czenrvion."_l"rii=Vn".n.

s4
wykonanie zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi wydziatu GospodarowaniaOdpadami.

ss
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

r
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Zal qcznik d o Zar zqd zen i a tr,t r. . .1. ?. t. . . . I t +
z dnia...t.l.,.!.1., ./.q..1:.:. Burm istrza Gm iny
i Miasta Czerwionka_Leszczyny

PROJEKT

Uchwala Nr
Rady M iejsi.i *t.L^^,i;;;;: i-;;;czynach

z dnia
w sprawie szczegolowego sposobu izakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6wkom unalnych od wlascicieli ni"ru"rtomos;i ; ;;;"podarowan ia tych odpad6w

Na podstawie art' 18 ust' 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dniag marca 1g90ro samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. u. z zoiir, pof.'ss+. z.p62niilizyriilmianami), w zwiqzku=r{;:;Si 
.$:1Y.'rg':il?#:i.Hi ]fl?$#tt'-"n[?v,tosci i porziJr.-J w sminach alir<st;ei,.,f]il,

Rada Miejska w Czenrionce-Leszczynach
uchwala, co nastqpuje :

sl
ustafa siq' iz w zamian .za uiszczonqprzezwlasciciela nieruchomosci optatq za gospodarowanie odpadamikomunalnymi, odbiera siq wytworzon"'* g;rpooarstwie oomo-,nim nastqpujqce frakcje odpad6w:1) zmieszane odpady komunatne _ w tazoeiir"l"il

2) szklo' tworzywa sztuczne, papier i tektuia, r"t"t", opakowania wielomaterialowe, odpadybiodegradowalne _ w kazdej ilo6ci,
3) odpady niebezpieczne pochodzace ze strumienia odpad6w komunalnych - w ka2dej ilosci,4) odpady budowlane i rozbiorkowi z.orane * .po.oo rur"kWnv I'p6cnooz4ce z drobnychprac' wykonywanych we wlasnym zakresie nie wymagajqcycn pozwolenia na budowq,zgloszenia zamiaru budowy lub wykonania roOOi.-

s2
odpady powstale na terenie nieruchomosci posegregowane w spos6b niezgodny z zasadamiokreslonymiw Regulaminie utrzymania czystosci i porzadku *-gr"ini" t ri"s"i" czerwionfa -tiJc)yny,bqdq traktowanei odbierane jako zmieszane odpady komunalne.

s3
Ustala siq nastqpujqcq czqstotliwosi i zakres Swiadczenia uslug odbierania odpad6w komunalnychz teren6w zabudowy jednorodzinnej: '

1) zmieszane odpady komunalne _ 1 razw miesiqcu,
2) odpady biodegradowalne, w tym zielone:

a) od 1 maja do31 pa2dziernika _2razy w miesiqcu,
b) od 1 tistopada do 30 kwietnia _ 1 raz-w mi;;,a;;,

3) szklo, tworzyrva sztuczne, papier i tekturq, met;6, ;;;kowania wielomateria towe - 1 razw miesiqcu z terenu nieruchomo6ci.
Ustala siq nastqpujqcq czqstotliwo66 odbierania pozostalych odpad6w zebranych w spos6bselektynvny:

1) przeterminowane leki i chemikalia - w punkcie selektywnego zbierania odpad6wkomunalnych lub w wyznaczonych aptekach,
2) akumulatory w punkcie selektyarnego zbierania odpad6w komunatnych lubw punktach ich sprzedazy,
3) zu2yly sprzqt elektryczny lub elektronjczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu2fieopony' baterie - z terenu nieruchomosci dwa nzy w rotu, po jednym na kazde polrocze lubw punkcie selektywnego zbierania odpad6w f<omunafnycf,,

1 .

2.
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1 .

2.

4) odpady budowlane i rozbi6rkowe - z terenu nieruchomosci dwa razy w roku, po jednym naka2de polrocze w odpowiednich pqemnikach o ,"ri" nie przekra czaiqcq 50 kg rubw punkcie selektywnego zbierania odpad6w korrn"iny.fr. 
"

s4
yiillilf;Tj:3#i#":'J;:ilpiu i zakres swiadczenia usrus odbierania odpad6w komunarnych

1) zmieszane odpady komunjlne _ 2 razy w tygodniu,2) odpady biodegradowalne kuchenne:
a) od 1 maja do 31 pa2dziernika _ 1 razw tygodniu,
b) od 1 listopada do 30 kwietnia _ 2 razy *';;;ftr,3) 

trll?;r[:,::vwa 
sztuczne, papier i tekture, i"i"i", 

"p'"towania wieromaterialowe - 2 razy

|"]Hi*ff, 
nastqpujqcq czqstotliwosc odbierania pozostatych odpadow zebranych w spos6b

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe _ 1 razna kwartat,2) przeterminowane leki i 6nemiialia - w prnL.i" selektywnego zbierania odpad6wkomunalnych lub w wqnaczonych aptekach,
3) akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpad6w komunalnych lub w punktach ichsprzedazy,
4) zu2fiy sprzqt elektryczny lub elektroniglny, zu2tle opony, baterie - z terenu nieruchomoscidwa razy w roku, po jednym na kazde'pah:ocie l;; * punkcie selektywnego zbieraniaodpad6w komunalnych,
5) odpady budowlane I rozbi6rkowe - z terenu nieruchomosci dwa razy w roku, po jednym nakazde porrocze w odpowiednich pojemnikach o mas.ie nie-prz&ra"=jib 50 kg rubw punkcie selektywnego zbierania odpad6w tornrn"inycr,.

s5
czqstotliwos6 odbierania odpad6w z nieruchomosci niezamieszkalych, na kt6rych powstajq:zm ieszane odpady komunalne:

1) obiekty uzyteczno6ci publicznej _ 1 razw miesiqcu,
2) cmentarze i targowiska- 1 raz-w tygodniu,
3) pozostale nieruchomo6ci _ 2 razy vimiesiqcu.

odpady zebrane w spos6b selektyrvny z nieruchomosci, o kt6rych mowa w ust. 1:1) szklo, tworzywa sztuczne, pabier itektura, met"re, obakowania wielomaterialowe - 1 razw miesiqcu
2) odpady biodegradowalne:

a) ogrody dzialkowe w okresie:
od 1 maja do 31 pa2dziernika _ 1 razw tygodniu,

. . od 1 listopada do 30 kwietnia _ 1 razw miesiqcu,
b) targowiska - 1 razw tygodniu
c) pozostale nieruchomo6ci - 2 rczy w miesiqcu.

s6
W przypadku, gdy pozbycie siq odpad6w zebranych w sposob selektywny konieczne jest pozaharmonogramem wywozu sporiqdzonym przez.priedsiqbiorcq, wlasciciel nieruchomosci moze jedostarczyd do ounkJu- selektywnego zbierania oop"toor"'lomunalnych, kt6ry znajduje siew Leszczynach przy ul. polnej 6.
odpady do punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych nalezy dostarczyc wlasnymtransportem.
fnformacja o godzinach otwarcia oraz regulamin punktu selektywnego zbierania odpad6wkomunalnych znajdujqsiq na stronie internetowej urzqdu Gminy i Miasia cz6rwionka-Leszczyny.
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s8
Harmonogram odbioru. zmieszanycn 

"11:.1gy 
komunatnyc h ,o.r?1 setektywnie zebranych odpad6w[:[:3L][i'#g"gllru:".*",ryi:l*i:::ru:#8trffii:n:Hilrfi,ffi!",,"'. ""rri",-iii"!r
se

odpady komunarne odebrane od wraScicieri nieruchomo.ciodpadami przekazvwane sE uprawnionemu podmiotowi --g:?.lT:.f#lTTr""":r.:Hr:#:ffi.T1unieszkodriwiania zgodnie z obowiqzr;acyriw tym zakresie przepisami prawa.

s10
Traci moc uchwala NrxXVl/331112 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. ze zmianami (Dz. Urz. wo,.slqskiego poz'94) w sprawie szczegottuieg; $;;r-; ;ffii, swiadczenia usrug w zakresie odbieraniaodpad6w komunalnych od wlascicieli"i"r*i"rbs"ii=g"rp"d"rowania 

tych odpad6w.

s11
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym wojewodztwaSlqskiego.
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