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Zarzqdzenie Nr 438/21
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 07 paidziernika 202'l roku.

dotyczqce pnzeprowadzenaa konsultacji projektu uchwaly w sprawie okre6lenia
g6rnych stawek oplat ponoszonych przez wla6cicieli nieruchomo6ci, kt6rzy
pozbywajq sie z terenu nieruchomo5ci odpad6w komunalnych otaz
nieczysto6ci ptynnych

Na podstawie art. 30 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.137), an. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r, poz. 1057 z pi2niejszymi zmianami)
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr lX/'138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 roku, w sprawie szczeg6lowego sposobu
konsultowania z radq dzialalno6ci po2ytku publicznego i organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie, projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz.
Urz. Woj. Sl. z 2015r. po2.3888).

zarz4dzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czeruvionce - Leszczynach w sprawie okreSlenia g6rnych stawek
oplat ponoszonych pzez wla6cicieli nieruchomo6ci , kt6rzy pozbywajq siq
z terenu nieruchomo6ci odpad6w komunalnych oraz nieczysto6ci plynnych
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 8.10.2021 r. do'14.10.2021 r.

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 po2ytku publicznego io wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2O20 r. P oz.1 057 z p62niqszymi zmianami).
Konsultacje mogq mied formg:

'l ) 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 nalezy zlozye zgodnie z terminem

okre6lonym w pkt 2 niniejszego Zarzqdzenia.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai:

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

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail go@czerwionka-leszczyny.com.pl,
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 324311 760.

Udzielanie wyja6niei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji Naczelnika Mfidzialu

1.

2.
3.

4.

1.

5.



Gospodarowania Odpadami.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6reJ mowa w g 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Niepzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w S 1 ust. 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wglust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Mlejskiej.

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

s4

\A&konanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi M/ydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Proiekt

z dnta 7 paldziemika202l r.
Zatwietdmny p ez

UCHWATA NR....
RADY'I,IEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia .................... 2021 t.

w sprawie okre6l6nia g6rnych stawek oplat ponoszonych przez wla6cicieli nieruchomosci, kt6rry
pozbywajq sie z terenu nieruchomosci odpad6w komunalnych oraz niecrystogci cieklych

Na podslawie art. l8 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 iart.41 ust. 1 ustawy o samozqdzie gminnym (t.j.
Oz.U. 22021 t. poz. 13721 w zwiazku zart.6ust.2i4 ustawy o utzymaniu czysto6ci ipozqdku
w gminach z dnia 13 wzesnia 1996 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 888 z p6zniejszymi zmianami)

Rada ltlieiska w Czerwionce{eszczynach uchwala, co nastQpuie:

$ l. Okresla siQ g6ma stawke oplaty ponoszonej przez wlascicieli nieruchomosci, za uslugi
w zakresie opr62niania zbiornik6w bezodplywowych itransponu nieczystosci cieklych, w wysokosci
55,00 zl brutto za 1 m3 .

$ 2. Okresla si? g6mq stawke oplaty ponoszone.l przez wlascicieli nieruchomosci, K6zy nie sq
obowiqzani do ponoszenia oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokosci:

1) 400,00 zl brutto za 'l m3 w ptzypadku, kiedy odpady sq zbierane iodbierane w spos6b selektywny,

2)800,0021 brutto za 1m3 w przypadku, kiedy odpady nie sq zbierane iodbierane w spos6b
selektywny.

S 3. Traci moc Uchwala Nr XXVI/302/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 I grudnia
2020 r. w sprawie okreslenia g6mych stawek oplat ponoszonych przez wla$cicieli nieruchomosci, kt6rzy
pozbywaiq sie z terenu nieruchomosci odpad6w komunalnych oraz nieeystosci cieklych (Dz. Urz. Woj.
Sl. z dnia 2'l grudnia 2020 r. po2.92811.

S 4. \ rykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzoiri Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

S 5, Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdouym
Woiew6dAwa Slqskiego.
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