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Tanzqdzenie Nr 61121
Burmistrza Gminy i tiasta Czerwionka-Leszcryny

z dnia 10 lutego 2021 roku.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie okre6lenia
rodzaju dodatkowych uslug Swiadczonych przez gmine w zakresie odbierania
odpad6w komunalnych od wla6cicieli nieruchomoSci i zagospodarowania tych
odpad6w, sposobu ich Swiadczenia oraz wysoko6ci cen za te uslugi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(rekst jednolig Dz.U. z 2020 r. poz.713 z p62niejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r, poz. 1057 z p62niejszymi zmianami)
rr zwiqzku z g 3 i4 Uchwaty Nr |)U138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czerwca 2015 roku, w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq
czialalnoSci pozytku publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami
vrymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
cotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. St. z 2015r.
po2.3888).

zarzqdzam, co nastepuje :

sl
1. Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady

Miejskiej w Czenvionce - Leszczynach w sprawie okreSlenia rodzaju
dodatkowych uslug Swiadczonych pzez gming w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wla6cicieli nieruchomo6ci i zagospodarowania tych odpad6w,
sposobu ich Swiadczenia oraz wysokoSci cen za te uslugi.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 17.02.2O21 r. do 23.O2.2021 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z2Q2O r. po2.1057 zp62niqsqmi zmianami).

4. Konsultacje mogq mied 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 po2ytku publicznego i o wolontariacie,
2) wryrailenia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zloZy,t, zgodnie z terminem

okre6lonym w pkt 2 niniejszego Zarzqdzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moina zglaszat'.

'l) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, u l. Parkowa 9, 44 -230 Czenrrrion ka-Le szcqny (decyd uje d ata
wptywu do Urzgdu Gminy i Miasta),

2) poczlq elektronicznq na adres e-mail oo(dczerwionka-leszcz
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311 760

com. n



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

s2

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

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionego 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 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odnoinie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

powierzam Naczelnikowi Wydzialu Gospodarowania\,Vykonanie Zarzqdzenia
()dpadami.

iMiasta
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Zarzqdzenie wchodzi w zYcie z dniem wydania.
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z dnia I I lutego 2021 r.
Zatytiedzony pruez .

UCHWAT.A NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia '11 lutego 2021 r.

w sprawie okreslenia rodzaju dodatkowych uslug Swiadczonych przez gminQ w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych od vdascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych

odpad6w, sposobu ich Swiadczenia o.:tz wysokosci cen za te uslugi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samozadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.22020t. poz.713 z p'znielszymi zmianami) w zwiazku
zart.6r ust.4 ustawy o utrzymaniu czysto$ci iporzqdku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 t.
poz. 1439 z p62niejszymi zmianami)

Rada Mieiska w Czerwionce-Leszcrynach uchwala, co nastQpuie:

Sr.W zamian za uiszczonq przez w,lasciciela nieruchomosci dodatkowq oplate, gmina Swiadczy
uslug? odebrania i zagospodarowania odpad6w budowlanych irozbi6rkowych oraz zuzytych opon
w ilosci przekraczajqcej ustalony limit okreslony w uchwale w sprawie sposobu izakresu Swiadczenia
uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania
tych odpad6w.

52. 1. Odpady, o kt6rych mowa wS1 bedq przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych.

2. Cena za odebranie i zagospodarowanie 1Mg odpad6w budowlanych irozbi6rkowych oraz
zuzytych opon stanowiqcych odpady komunalne wynosi 656,00 zl brutto.

S 4. \ A/konanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

55. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uz?dowym
\ryojewodztwa Slqskiego.
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