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Zarzadzenie N r tt !.2.. t zo
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 16 ktttErNlA 2020 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie zwolnienia
w czqsci z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wla6cicieli
nieruchomoSci zabudowanych budynkami mieszkalnymi iednorodzinnymi
kompostujqcych bioodpady stanowiqce odpady komunalne w przydomowym
kompostowniku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506 z pozniejszymi zmianami), art. 5 ust.2 pkt 3

i a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaialno6ci po2ytku publicznego

i o wolontaiiacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.688 z p62niejszymi zmianami)

w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr |x138/15 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czerwca 2015 roku, w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq

dzialalno6ci pozytku publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami

wymienionymi w irt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku

prUti".negb i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa liejlgowqgg.wdziedlnach
botyczqcyin dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz' Woj Sl z 2015r'

po2.3888).

zarzqdzam, co nastqPuje :

sl
1. pzeprowadzic konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady

tvtielsriel w czerwionce --Leszczynach w sprawie zwolnienia w czesci z optaty

ia ' gospodaro*anie odpadami komunalnymi wlaScicieli nieruchomo6ci

ianrio*,"ny"n budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujqcych

OiooOpaAV stanowiqie od pady komu na ine.w pz. ylomowym kompostowniku'

2. Ustalic teimin przepro*"dr"niu konsultacji od 17.04 .2020 r. do23.04.2020 r.

5. ioJmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje- 
il;"t qq;e oraz podmioty wymienione w . art' 3 ust 3 ustawy z dnia

2a X*i"ini" 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst

jednolity Dz. U.22019r. poz.688 z po2niejszymi zmianami)'

4. Konsultacje mogq miei formq:
1) Ueiposre-oniego otwartego spotkania .- pod warunkiem zgloszenia- 

wniosku przez minimum 3 organizacie pozarzqdowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r'

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie,

2) wyazenia pisemnej opinii, kt6rq nale?y zlo?yb zgodnie z terminem

oireSlonym w pkt 2 niniejszego Zarzqdzenia'
5. Wszelkie uwagi I opinie do projektu uchwaly mozna zglaszae:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd 
. 
Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, ul. Parkowa g, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data

wptywu do Urzqdu GminY i Miasta)'
2) poc^q elektronicznE na adres e-ma it czenvionka-l esz n com



3) za po5rednictwem faksu pod numerem 32 4311 760.
5. Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

uchwaly nalezy do kompetencji Naczelnika Wydziatu Gospodarowania
Odpadami.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zatqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Nieprzedstawienie pzez organizacje oplnii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjQ przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa

wS 1 ust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do iprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wtasne stanowisko

odnoSnie uzyskanych opinii i opubliku.ie je na stronie internetowei UrzQdu

Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

powierzam Naczelnikowi Wydzialu GospodarowaniaWykonanie Zarzqdzenia
Odpadami.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania'
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Projekt

z dnia 15 kwietnia 2020 r.
Zawierdzory przcz

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2O2O t.

w sprawie zwolnlenia w cz?6ci z optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi u*a5cicioli
nieruchomoaci zabudomnych budynkami mi6zkalnymljednorodzinnymi kompostujecych

bioodpady stanowiqce odpady komunalne w kompostowniku przydomonrym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o Bamozqdzje
gminnym (tj Dz. U z 2019 r. poz. 506 z p6rniejszymi zmianami) w zwiqzku z art.6k ust.4a ustawy z dnia
13 wzesnia 1996 r. o ulrzymaniu czystosci iporzadku w gminach (tj. Dz. Uz 2019t. poz.20'10
z p62nieiszymi zmianami)

Rada illeFka w Czerwionce-Leszczynch
uchwala, co nastepuie:

sr.
Zwalnia siq w czqsci z ophty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlascicieli nieruchornosci

zabudowanych budynkami mieszkalnymi ,ednorodzinnymi, kompostujqcych bioodpady stanorviece
odpady komunalne w kompostowniku prrydomowym.

s2.
\rvysokosc zavolnienia, o kt6rym molva wS l wynosi 1, od stawki oboriqzujqcej ophty za

gos@arowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w spos6b selekt),wny, od osoby.

s3.
\t{ykonanie uchwaly powieza sie Bumistrzoivi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

04.
Uchwah podlega ogfoszeniu w Dzienniku Urzedorym Wojerv6dztwa Slqskiego iwchodzi w 2ycie

z dniem 1 czeryce 2020 t .
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