
BUN.MISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-trszczYnY Zarzqdzenie Nr 25/20
Bu rm istrza G m i ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 22 stycznia 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506 z p62nielszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.688 z p62niejszymi zmianami)
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr |)U138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czervuca 2015 roku, w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnoSci po2ytku publicznego i organizacjami pozaz4dovtymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego w 9ziedzinach
dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2015r.
po2.3888).

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

)

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

1. Przeprowadzic konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 23.01.2020 r. do 29.01 .2020 r.

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 pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz.688).

4. Konsultacje mogq miee formq:
1) bezpoSredniego 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 dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie,
2) v,ryra2enia pisemnej opinii, ktorq naleZy zlo2ye zgodnie z terminem

okreSlonym w pkt. 2 niniejszego Zarzqdzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moina zglaszat:

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

2) poczlq elektronicznE na adres e-mail @m.pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311 760.

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



1. Projekt uchwaly, o ktorej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ I 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 ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

powierzam Naczelnikowi Wydzialu GospodarowaniaWykonanie Zarzqdzenia
Odpadami.

ss

Zaz4dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania
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z dnia 2 | stycznia 2020 r
Zatw ierdzony przez .........

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia .. 2020 t

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pK 8, art.40 u6t. 1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 22019 r. poz. 506 z pozniejszymi zmianami) w zwiqzku
z art. 6k ust. 'l iart. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3 oraz 3b ustawy z dnia 13 wzesnia 1996 r. o utzymaniu
czystosci i pozqdku w gminach (tekst jednolity Dz. U.22019 t. poz.2010 z p'znielszymi zmianami),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastepuje

s1.
Dokonuje si? wyboru metody ustalenia o?laty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

powstajqcymi na terenie Gminy iMiasta Czenwionka-Leszczynyw ten spos6b, Ze oplala za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby os6b zamieszkujqcych dana
nieruchomosc oraz oplaty okreslonej w S 2.

s2.
1. Ustala sie stawki oplaty od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w wysokosci:

1) 24,00 zl miesiecznie od osoby,

?120,00 zl miesi?cznie od osoby w pzypadku nieruchomosci zamieszkalych pzez wigcej niz cztery
osoby, pzy czym stawka dotyczy piqtej i kazdej kolejnej osoby.

2. Ustala siq podwy2szonq stawke op.laty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jezeli
wlasciciel nieruchomosci, na ktorej zamieszkujq mieszkancy, nie wypetnia obowiazku zbierania odpad6w
w sposob selektywny w wysokosci 55,00 zl miesiqcznie od osoby.

3. W pzypadku nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi ni2 budynki
mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art- 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca '1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 22019 WL 1186 z po2nieiszymi zmianami) stawki, o kt6rych mowa
w ust. 1 znajdujq zastosowanie do os6b zamieszkujqcych poszczeg6lne lokale mieszkalne.

s3.
1. Ustala sie ryczaltowA stawkq oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

nieruchomosci, na kt6rych znajduja sie domki letniskowe, lub innej nieruchomosci wykozystywanej na
cele rekreacyinc.wypoczynkowe, 1 69,00 zl rocznie.

2. Ustala siq podwyzszonq stawke optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, .ie2eli
wlasciciel nieruchomosci, na kt6rych znajdujq sig domki lelniskowe, lub innej nieruchomosci
wykozystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypetnia obowiAzku zbierania odpad6w
w spos6b selektywny, w wysokosci 480,00 zl rocznie.

54.
1. Dla nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkujq mieszkancy a powstajq odpady komunalne ustala

siq stawke oplaty za pojemnik o:

1) pojemnosci 120 I 5,90 zl
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2) pojemnosci 240 I 1 1,80 zl,

3) pojemnosci 1100 I 54,10 zl,

4) potemnosci4 m3 197,00 zl,

5) pojemnosci 5 m3 246,20 zl,

6) po.iemno6ci 7 m3 344,70 zl,

7) pojemnogci 9 m3 443,?0 zl.

2. Ustala sie podwyzszonq stawkQ oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomogci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkancy a wlasciciel nieruchomosci nie wypelnia
obowiqzku zbierania odpad6w komunalnych w spos6b selektywny za pojemnik o:

1) pojemnosci 120 I 50,00 zt,

2) pojemnosci 240 I 70,00 zt,

3) pojemnosci4 m3 600,00 zl,

4) poiemnosci 5 m3 750,00 zl,

5) pojemnosci 7 m3 990,00 zl,

6) pojemnosci 9 m3 1 250,00 zl.

3. Dla nieruchomoSci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkaicy a powstaje odpady komunalne, K6re
zbierane sq w spos6b selektywny za worek o pojemnoici 120 I ustala si? stawke w wysokoSci 16,90 zl.

s5.
vvykonanie uchwaly powieza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

s6.
Traci moc Uchwala Nr XXV|lU321/16 Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach zdnia 25 listopada

2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki oplaty (Dziennik Urz?dowy Wojewodztwa Slqskiego z 5 grudnia 2016 r.
poz. 6456 z p62niejszymi zmianami)

s7.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogtoszenia w Ozienniku Urzedowym

Wojew6dztwa Slqskiego za wyjqtkiem S 4, kt6ry wchodzi w zycie 1wzegnia2020 roku.
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