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Zarzqdzenie Nr 534/16
Bu rm istrza G m i ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 15 listopada 2016 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaty w sprawie wyboru metody ustalenia
optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(tekstjednolityDz.U.z2016r.poz.446,zp62niejszymi zmianami),wzwiqzku zg3i4
Uchwaly Nr 1X138/15 z dnia 26 czeMca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dziaialnoSci
po2ytku publicznego lub organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.239 z p62niejszymi zmianami)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci
statutowej tych organizacji, (Dziennik Urzgdowy Wojew6dztwa Slqskiego
22015r. po2.3888).

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia
op+aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty

2. Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 17 .11 .20'16r. do 23.1 '1 .2016r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje

pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U.22016r. poz.239 z p62niejszymi zmianami)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6'.
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, ul. Parkowa I, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data
wptywu do Uzqdu Gminy iMiasta),

2) pocAq elektronicznq na ad res e-mail go@czerwionka-leszczvnv.com.ol
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 431'1 760.

5. Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projeku
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zal4cznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Niepzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w g 1 ust. 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.



1.

2.

s3

Sp rawozdan ie z przepr ow adzonych konsu ltacj i zosta n ie p rzedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wtasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydziatu Gospodarowania
Odpadami.

ss

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czetwlonk -Leszczyny
Zalacznik do Zaeqdzenia Nr 534 /16
z dnia 15 listopada Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

PROJEKT

Uchwala Nr ..................
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

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

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1iafi.41 ust.'l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozEdzie
gminnym (tekst Jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446 z p62nie.iszymi zmianami) w zwiqzku z art. 6k ust.1 i art. 6j
ust. 1 pkt 1, ust.2a, ust.3 oraz ust.3b ustawy zdnia13 wrzesnia 1996r. o utzymaniu czystosci ipozEdku
w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016t. poz.250 z pozniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

sl
Dokonuje sig wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powst4qcymi na

terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ten sposOb, 2e oplata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkanc6w zamieszkujacych danq nieruchomoso oraz stawki oplaty
okreslonej w S 2.

s2

1. Ustala sie stawki oplaty od wlascicieii nieruchomosci zamieszkalych za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokosci :

1) jezeli odpady komunalne sq zbierane iodbierane w spos6b selektywny:
a) 15,00 zl miesiecznie od osoby,
b) 11,00 zl miesiecznie od osoby - dotyczy nieruchomosci zamieszkalych przez wigcej niz czlery
osoby, przy czym stawka dotyczy osoby piatej i kazde] kolejnej.

2) 25,00 zl miesigcznie od osoby, je2eli odpady komunalne nie sq zbierane i odbierane w sposob
selektywny,

2. W peypadku nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niz budynki mieszkalne
jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U z 2016t. poz.290 z po2niejszymi zmianami) stawki, o kt6rych mowa w ust. 1 znajdujq zastosowanie do
os6b zamieszkujacych poszczeg6lne lokale mieszkalne.

s3

'1. Ustala sie ryczaltowe stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomoSci, na
kt6rych znajduja sie domki letniskowe, lub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykozystywanych jedynie pzez czQSC roku w wysokosci:

1) dla nieruchomosci, na kt6rych znaJdujE siQ domki letniskowe:
a) '130,00 zl za rck od domku letniskowego - jezeli odpady se zbierane i odbierane w spos6b

selektY/rnY,
b\ 200,00 zl za rok od domku letniskowego - jezeli odpady nie sE zbierane iodbierane w sposob

selektywny,
2) dla innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym za kazda

dzialke na terenie rodzinnego ogrodu dzialkowego:
a) 35,00 zl za rok - jezeli odpady sa zbierane i odbierane w sposob selektywny,
b) 55,00 zl za rok - je2eli odpady nie sq zbierane i odbierane w spos6b selektywny



s4

1. Dla nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkarlcy a powstajq odpady komunalne ustala sie
stawkQ op.laty za pojemnik o:

'l ) poJemnoSci
2) pojemnosci
3) pojemnosci

4) pojemnoSci

5) pojemnosci

6) pojemnosci

7) pojemnosci

1) pojemnosci
2) pojemnosci
3) pojemnosci

4) pojemnosci

5) pojemnosci

6) pojemnosci

7) pojemnosci

1101120
240

1'100

25,00 zl,
43,00 zl,
95,00 zl,

348,00 zl,

420,00 zt,

550,00 zt,

680,00 zl.

4m3
5m3
7m3
9m3

2. Dla nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszku.ie mieszkarlcy a powstajqce odpady komunalne nie sq
zbierane iodbierane w spos6b selektywny, ustala siQ wyzszq stawke oplaty za pojemnik o:

110t120 I

240 I

1100 I

4m3
5m3
7m3
9m3

40,00 zl,
65,00 zl,

'r 35,00 zl,

550,00 zl,
730,00 zl,

990,00 zl,

1200,00 zl.

s5

Spos6b i zasady selektywnego zbierania odpad6w okreSla uchwala Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie pzyjqcia Regulaminu o utrzymaniu czystosci i porzqdku na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s6

Wykonanie uchwaly powieza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s7
Traci moc Uchwala Nr XU144115 Rady Mieiskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 wzesnia 2015r.
w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
oplaty (Dziennik UzQdowy Wojewodztwa Shskiego z 16 wrzesnia 2015r. poz.4689).

s8

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UzQdowym Wojew6dztwa Slqskiego iwchodzi w zycie z dniem
'l slycznia 2O17t.
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