
Zarzqdzenie Nr 527120
Burm istrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 24 listopada 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 samozqdzie gminnym
(tekst jednolity DzU. z 2020 r. poz.7'13 z p62niejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
iowolontariacie(tekstjednolityDz.U.z2O20r,poz. 1057)wzwiEzku z$3i4Uchwaty
Nr |V138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia26 czerwca 2015 roku,
w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalno3ci po2ytku
publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. 22015r. po2.3888).

zafzqd?am, co nastqpuje :

1. Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czeruvionce - Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty

2. Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 25.11.2020 r. do 01.12.2020 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 po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U.22020 r. po2.1057).

4. Konsultacje mogq mie6 formq:
1 ) bezposredniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia

wniosku pzez minimum 3 organizacje pozazqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie,
2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zlo2ye zgodnie z terminem

okre5lonym w pkt 2 niniejszego Zarzqdzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaty mozna zglasza6:

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

2) pocdqelektronicznq na adres e-mail oo@czerwionka-leszczvnv.com.ol,
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 324311 760.

5. Udzielanie wyja5niei oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.
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1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

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

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu
Gminy i Miasta w Czenivionce-Leszczynach.

s4

powierzam Naczelnikowi Wydzialu Gospodarowania

ss

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Wykonanie Zarzqdzenia
Odpadami.
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Pruiekt

z dnia l7 listopada 2020 r.
Znt'Nierdzony przaz

UCHWAIA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE{ESZCZYNACH

z dnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gos@arowsnie odpadaml komunalnyma oraz
u8talenh stawld oplety

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ert. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o ssmotzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z frfr r. poz. 713 z p6rnieiszymi zmianami) w aviqzku
zart.6k ust. 1iart.6j ust. 1pkt1, ust.2a, ust.3 oraz ust.3b ustawy z dnis 13 wzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystodci i porzqdku w gminach (tekst jednolity Oz.U. zmm ?. poz. 1439),

Rada f ieJrka w Czerwlonca{Gzczymch
uchEh, co nast?puie

sr.
Dokonuje sig wyboru metody usialenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poxEtajqcymi ne terenie Gminy i Miasta Czerwionka{eszcryny w ten spo96b , ze ofile za
gGpodsro,vani€ odpadami komrnalnymi stanowi iloczyn lkzby mhszkaic6yv zamieszkujqcyctr danq
nieruchomodc oraz stewki optaty okeslonej w g 2.

s2.
1. LHde siQ staflld opfaty od u,{a6cicbli nieructlomdci zamieszkalycfi za gcpodarowanie odpadami

komunalnyrni w wysoko6ci:

1) 29,50 I mia*2cznie od osoby,

2126,00 zl miesiecznie od osoby w przypadku nierucftomosci zamiGzkalycft przez wiEH niz cztery
osoby, przy czym stewka &tyczy piqtej i k82dg kotejnej osoby.

2. Ustala sie @wy2szmq stawkg oplaty za gcpodarowenie odpadami komumlnymi, iezeli
u,la!$ciciel nierucfiorp6ci, na kt6rei zamiBzkujq mieszkancy, nie wypelnh oboniezku zbierania odpadAfl
w spos6b selektywny w wysokodci 59,00 , miesigcznie od o6oby.

3. W prrypadku nieirucfio.nocci zabudorvanych budynkami mieszkalnyrni innymi niz budynki
mieszkalne jedno.odzinne w ,ozumieniu art. 3 pkt 2a Usta[ry z dnia 7 lipca 199{ r. Prawo budorvlane
(tekst iednolity Dz. U. zn2o poz. 133:!) stewki, o kt6rycft mowa w usl. 1 znajduh zastosowanie do o66b
zamieszkujqcych poszczeg6lne lokale mieszkalne.

s3.
1. Dla nierucfiorno6ci, m kbrycfi ni€ zambszkuh mir5zlGicy a poi,8taie odpady komunalne rrstala

siQ stai,ke Ahty za poiemnik o:

1) pojemno6ci 1201 6,30,
2) pojemno6ci2.O I 12,6021,

3) poiemnosd 11(x) I 8,2OA,
4) poiemno5d 4 m3 211,fi zl,

5) pojemno6ci 5 m3 264.,fi zl,

6) poi€mno6ci 7 rlf 370,30 zl,

7) poiomnoSci I nP 476,10 A.
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2. Ustala sie podwy2szonq stawke oplaty za gospodaro anie odpadami komunalnymi dla
nieruchomosci, na h6rych nie zamieszkuje mi€szkancy a wlasciciel nieruchomodci nie wypelnia
obowiqzku zbierania odpad6w komunalnych w spos6b selektywny za poiemnik o:

1) poiemnosci 120 I 25,20 zl,

2) pojemnosci 2401 50,40 r,
3) pojemnik 1100 I 232,N zl,

4) pojemno6ci 4 m3 8/,5,20 d,

5) pojemnosci 5 m3 1058,00 zl,

6) poiemnogci 7 m3 14€1,20,,

7) poremnosci I m3 19(X,40 ,.
3. Dla nierucho.nocci, na kbrycfi nie zamiBzkuje mieszkaicl a porstaie odpady komunalne, kt6re

zbierane sq w spos6b selektywny za wor€k o pojemno6ci 120 I ustala sQ stawke w wysoko6ci 18,10 zl.

5..
Vwkmanie ucfiwaly porvieza sQ Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwimka,Leszczyny

!5.
Traci moc Uchrala Nr XVllU199/20 Rady Miqskiej w Czerwbncs-Leszczynach zdnh 27 Imerc5

202) r. w sprawb wyboru rnetody udal€nia oplaty za gospodaEwanie odpadami korunalnymi orez
ustalenia stawfti op}aty (tlziennik Urzedoiry Wti6r6dfwa Sqskiego z 30 me.@ mm r. pz 27671.

!a
t cfiweb podlega ogloszeniu w t)zienniku UrzQdolrym Wbt6,r6dztura StqFkiego i urcrDdzi w 2ycb

z dnim 1 stycznia 2021 r.
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