
ZarzqdzenieNr 527120
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 24 listopada 2020 roku.

dotyczqce przeprowadzenla 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 Dz.U. z 2020 r. poz.713 z p62niejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2202O r, poz. 1057) w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly
Nr |X138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czenvca 201 5 roku,
w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku
publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. lJrz. Woj. Sl. z 2015r. po2.3888).

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1. Pzeprowadzic konsultacje, kt6rych pzedmiotem 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 konsultacji od 25.11.2020 r. do 01 .12.2020 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe 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. poz.1O57).

4. Konsultacje mogq miec formg:
1 ) bezpo6redniego 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) wyazenia pisemnej opinii, kt6rq naleZy zlo2y| zgodnie z terminem

okre3lonym w pkt 2 niniejszego Zarzqdzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:

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

2) pocdq elektronicznq na adres e-mail oo (d)czerwionka-leszcz .com n

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311 760.
5. Udzielanie wyja6niei oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.
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s2

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

2. Niepzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznac,za akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

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

S'l

powierzam Naczelnikowi Wydzialu GospodarowaniaWykonanie Zarz4dzenia
Odpadami.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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zdnia lT listopada 2020 r.
Z.*'ltierdzoty przez

z dnia 2020 t.

w sprawie wyboru metody ustalenle oplettr za goapodarowanle odpadaml komunalnyml oraz
ustalenla stawld oPlaty

Na @stawie a . 18 ust.2 pkt 8, art. /rc ust. 1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 rnarca 19q) r.
o samorzedzie gminnym (tekst iednolity Dz.U. z2IJ,20r. poz. 713 z pd*niejszymi zmianami) w zwiezku
zart.6k ust. 1iart.6, ust. 1pkt1, ust.2a, ust.3oraz ust.3b ustawy zdnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymeniu czysto6ci ipozqdku w gminacfi (t6kst iednolty Oz.U.zmm I poz. 1a39),

Rada XleFka w Cze ionco{Gzczynaci
uchkla, co nastQpuje

sr.
Ooftonuie sie wyboru metody ustalenia ophty za goGpodarorvanie odpadami komunalnymi

porctaiqcymi na teronie Gminy i Miesla Czerwionka-Leszczyny w ten spos6b, 2e op|6,le ze
gospdarorvanie odpadami komunalnymi stenovyi iloczyn lieby mieszkafic6rv zamieszkuiqcycfi danq
nieructDmosc qaz stawki ophty okreSlonej w S 2.

sz
1. Ustala sie star*i optaty od ri,lascicbli nierucfiornosci zamieszkatydl za gcpodarowanie odpadami

komunalnyrni w wysokosci:

1) 29,50 I miesiE:znie od eoby,

z)X,OOzl miesiQcznie od o6oby w pnrypadku nierucfiornodci zarTeszkatyrlr przez wilcej ni2 czfery
osoby, przy czym stawka ddyczy piqtej i katdei lolejnei oeoby.

2. Usteh sie podvrf2saonq stawke opbty za gospodarcwanie odpedami komunalnymi, j626ti
vdasciciel nierucfiomosci, na kt6rej zami6zkuh miesakaficy, nie wypelnia obo,viqzku drierania odpad6lv
w spo66b selektywny w wysoko6ci 59,00 zl miBiecznie od osoby.

3. W pzypadku nierucrro.nocci zabudowanycfi budynkami mieszkahfni innymi ni2 hrdynki
mbszkalr€ iednorcdzinne w rzumieniu art. 3 pkt 2a Ustaxry z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budo,vlane
(t6kst iednolity Dz. U. z 2020 pz.13B:)) stawki, o ld6rycfi mowa w usi. 1 znajduh zastosowanie do os6b
zamiesakuiqcycft poszczog6lne lokale miEzkalne.

s3.
'1. Dla ni€rucfiomo6ci, na kEry.fi nie zamieszkujq mieszkarky a pori,stajq odpedy kornunalne Btala

tiii staifte Abty za poiemnik o:

1) p4rmno6d 1201 6,30 d
2) pojomno6ci 240 I 12,60 r,
3) poj€mno6d l1m I 58,20 d,
4) poi.nmo6d 4 rlf 211,{ A,

5) p4rmno6ci 5 rf 264,50 d,

6) poiemnodd 7 rf 370,30I,

7) pqiemnosci 9 rf 476,10 /.
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2. Ustala siQ podwyzszonq stawke optaty za gospodaro anie odpadami komunalnymi dla
nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszku,Q mieszkancy a wlasciciel nieruchomocci nie wypelnia
obowiqzku zbierania odpad6w komunalnych w spos6b selektywny za pojemnik o:

1) poiemnocci 120 I 25,20 zl,

2) pojemnoSci 240 | 50,40 zl,

3) pojemnik 1100 I 232,80 A,

4) pojemnosci 4 m3 84.5,20 zl,

5) poiemnocci 5 m3 1058,@ zl,

6) poiemnocci 7 m3 1481,20 zl,

7) poiemnodci I m3 1904,40 ,.
3. Dla nierucfiomocci, na ld6rycfi nie zamieszkuie mieszkahcy a pouEtajq odpady komunalne, kb]€

zbierane sq w spos6b selektyr ny za wor€k o poiemnocci 120 I ustah sQ silawkQ w wysokosci 18,10 d.

54.
Wlkmanie uchwaly po,vieza sie Burmisfzowi Gminy i Miasre Cze ionk&,Leszczyny.

s5.
Traci moc Udrwala Nr XVllU19Sl20 Rady Miejski$ w Cze lrncs.Leszczynach z dnia 27 nrrca

20m r. w sprawie wyboru rnetody ustalenia optaty za gospodarosanie odpadami komunalnymi orez
ustalenia stavu{d opbty (Dziennik UzQdo ry wiriew6rErva Shskisgo z 30 marca 202s r. w2.27671.

!e
Lrctnflab @lega oglosz6iu w tlziexrrdku Urzedorvyn Wbi6e6dAwa S$fiego i utfio&f w 2ycb

z dniem 1 *l(zriaz}z'l r.
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