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Burmistrza Gminy i iiiasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 19 marca 2020 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. poz.506 z po2niepzymi zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.688 z po2niejszymi zmianami)
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czewca 2015 roku, w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq
dzialalno6ci pozytku publicznego i organizacjami pozazqdovtymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego i o wolontariacie, projektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj Sl. z 2015r.
po2.3888).

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
1. Przeprowadzii 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. Ustalid termin przeprowadzenia konsultac.ii od 20.03.2020 r. do 26.03.2020 r.

3. Podmiotami upr6wnienymi 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. l). z 2019r. poz.688 z poZniejszymi zmianami).

4. Konsultacje mogq miei formg:
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 dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie,
2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zloLye zgodnie z terminem

okreSlonym w pkt 2 niniejszego Zarzqdzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaty mo2na zglaszae'.

1 ) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, u l. Pa rkowa 9, 44-230 Cze rwionka-Le szczy ny (decyd uje data
wptywu do Urzqdu Gminy i Miasta),

2l pocztE elektronicznq na adres e-mail o czerwionka- SZ comn

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311 760.
5. Udzielanie wyjaSniefl oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

uchwaty nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.



s2

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

2. Niepzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w $ 'l ust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej.

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

s4

powierzam Naczelnikowi Wydzialu GospodarowaniaWykonanie Zarzqdzenia
Odpadami.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania
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Ptoiekt

z dnia 19 marca 2020 r
Zat\!ierdzony przez

UCHWALA NR
RAOY MIEJSKIEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

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

Na podstawie art. 18ust.2 pkt8, art.40 ust. 1iart.41 ust. l ustawy zdnia Smarca 1990r.
o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 22019 r. poz. 506 z po2niejszymi zmianami) w zwiqzku
zart.6k ust. 1iart.6j ust. 1pKl, ust.2a, ust.3 oraz ust.3b ustawy zdnia 13 wrzesnia 1996r.
o utrzymaniu czystosci iporzqdku w gminach (tekst jednolity oz.U. z2019t. poz.2010z po2niejszymi
zmianami),

Rada Miejska w Czenvionce-Leszcrynach
uchwala, co nastepuje

s1.
Ookonuje sie wyboru metody ustalenia oplaty za gosPodarowanie odpadami komunalnymi

powstaiacymi na terenie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny wten spos6b, 2e oPlata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkahc6w zamieszkujqcych danq
nieruchomosc oraz stawki oplaty okreslonej w S 2.

52.
'1. Ustala sig stawki oplaty od wtascicieli nieruchomosci zamieszkalych za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w wysokosci:

1) 24,00 zl miesiQcznie od osoby,

2) 20,00 zl miesi?cznie od osoby w peypadku nieruchomosci zamieszkalych pzez wi?cei nE czlery
osoby, przy czym stawka dotyczy piqtej i ka2dej koleinej osoby.

2. Ustala si? podwyzszonq stawkg oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je2eli

!$asciciel nieruchomosci, na ktorej zamieszkujq maeszkancy, nie wypelnia obowiqzku zbierania odpad6w
w sposob selektywny w wysokosci 55,00 zl miesi?cznie od osoby.

3. W ptzypadku nieruchomogci zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi ni2 budynki
mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art.3 pkt2a Ustawy zdnia T lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2O'19 poz. 1186 z poznie,szymi zmianami) stawki, o K6rych mowa
w ust. 1 znaidujq zastosowanie do osob zamieszkujqcych poszczeg6lne lokale mieszkalne.

s3.
'1. Ustala siq rycza.ltowq stawke oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

nieruchomosci, na kt6rych zna'dujq siq domki letniskowe, lub innej nieruchomosci wykozystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 1 69,00 zl rocznie.

2. Ustala si? podwyZszona stawkq oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ie2eli
wtasciciel nieruchomosci, na kt6rych znajdujq si? domki letniskowe, lub innej nieruchomosci
wykozystywanei na cele rekreacyjnowypoczynkowe, nie wypelnia obowiqzku zbierania odpad6w
w spos6b selektywny, w wysokosci 480,00 zt rocznie.

s4.
1. Dla nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkaricy a powstajq odpady komunalne ustala

siq stawke oplaty za pojemnik o:
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1) pojemnosci 1201 5,90 zl

2) pojemnosci 240 I 1 1,80 zl,

3) pojemnosci 1100 I ,1021,

4) poiemnosd 4 m3 '196,73 zl,

5) po.iemnosci 5 m3 245,91 zl,

6) poiemnosci 7 m3 U4,27 zl,

7) poiemnosci 9 m3 442,64 zl.

2. Ustala sie podwyzszonq stawk? oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nierudromosci, na K6rych nie zamieszkuiq mieszkaicy a wtasciciel nieruchomoSci nie wypelnia
oborvi?ku ztierania odpad6w komunalnych w spos6b selektylflny za pojemnik o:

1) rc.iemnosci 120 I 23,60 zl,

2) poiemnosci 240 I 47,20 A,

3) po.femnik 1100 | 2'16,40 zl,

4) po,iemno6ci 4 m3 786,92 zl,

5) pojemno6ci 5 m3 983,64 zl,

6) pojemnosci 7 m3 |377,08zl,

7) po,emnosci I m3 1 770,56z.l..

3. Dla nieruchomosci, na K6rych nie zamieszkuje mieszkaicy a powstaie odpady komunalne, K6re
zbierane sq w spos6b seleK),wny za worek o poiemnosci 120 I ustala si? stau,k? w wysokosci 16,00 zl.

s5.
Vwkonanie uchwaly powierza sig Bumistrzowi Gminy i Miasta Czen ionka-Leszczyny

s6.
Traci moc Uchwala Nr XVV178I20 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach zdnia 3l stycznia

2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki oplaty (Dziennik Ur2qdowy Wojew6dztwa Slqskiego z 1 1 lutego 2O2O r. poz. 1360).

s7.
Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wo.iew6dztwa Sleskiego iwchodzi w zycie

z dniem 1 mda 2O2O r.
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