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Zarzqdzenie Nr 422119
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 20 sierpnia2019 roku.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie wyboru
metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki oplaty

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. po2.506, z po2niejszymi zmianami), w zwiqzku z S 3
i 4 Uchwaty Nr |)U138/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czenryionce-
Leszczynach w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.688), projektow akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji,
(Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Slqskiego z 2015r. po2.3888).

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadzic konsultacje, ktorych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czenruionce - Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki optaty
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 21.08.2019 r. do 27 .08.2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sE organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22019r. poz.688).
Konsultacje mogE miec formq:

1) bezpo5redniego otwartego spotkania pod warunkiem zgloszenia
wniosku przez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie,
2) wyra2enia pisemnej opinii, ktorq nale?y ztoZye zgodnie z terminem

okreSlonym w pkt. 2 niniejszego Zarzqdzenia.
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaty moZna zglaszac:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenruionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data
wplywu do Urzqdu Gminy i Miasta),

2) pocztq elektron icznq na ad res e-mail qo@czenruion ka-leszczvnv. com. pl

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760.
Udzielanie wyja6nieri orazprzyjmowanie wniosk6w i opiniidotyczqcych projektu
uchwaly nale?y do kompetencji Naczelnika Wydziatu Gospodarowania
Odpadami.
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1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1ust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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z dnia 20 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony pzez .........................

UCHWATA NR ....
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia .................... 2019 r.

zmieniaiEca Uchwalg Nr XXV|lU32l/16 Rady Miejskiej w Czen /ionce-Leszczynach z dnia
25 listopada 2016 r.w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt E, art.40 ust. 1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia I marca '1990 r.
o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 22019 r. poz. 506 z p6zniejszymi zmianami) w zwiqzku
z art.6k ust. 1 iart.6j ust. 1 pkt'1, ust.2a, ust. 3 oraz 3b ustawy z dnia 13wzesnia 1996 r. o utzymaniu
czystosci i pozqdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 t. poz. '1454 z p62niejszymi zmianami),

Rada Mielska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuie

s1.
W Uchwale Nr XXVllU32l/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki oplaty (Dziennik Urz?dowy Wojewodztwa Slqskiego z 5 grudnia 2016 | poz.6456) S 2 otzymuje
brz mienie:

"1. Ustala siq stawki oplaty od wlaScicieli nieruchomo5ci zamieszkalych za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokosci:

1) jezeh odpady sq zbierane i odbierane w spos6b selektywny:

a\ 24,00 zl mresiqcznie od osoby,

b)20,0021 miesi?cznie od osoby - dotyczy nieruchomosci zamieszkatych pzez wiecej niz cztery
osoby, przy czym stawka dotyczy piqtej i kazdej kolejnej osoby.

2) 55,0021 miesiqcznie od osoby, je2eli odpady komunalne niesq zbierane iodbierane w spos6b
selektywny.

2. W pzypadku nieruchomoSci zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niz budynki
mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekstjednolity D2.U.22019 poz. 1186) stawki, o kt6rych mowawust. 1 znajdujq zastosowanie do os6b
zamieszku.iqcych poszczegOlne lokale mieszkalne.,,

s2.
\ ,ykonanie uchwaly powierza siq Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Uzgdowym Wojew6dztwa Slqskiego iwchodzi w Zycie

1 pa2dziernika 2019 r.

15. Projekt

eszczyny


