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Bu rmistrza Gminy i Miasta Czervion ka-Leszcryny

zdnia2O stycznia 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawyzdnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z p62niejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pk 3
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.220201 poz. 1057) w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaly
Nr |)U138/15 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach zdnia26 czerwc€l 2015 roku,
rv sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku
publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci porytku publicznego
i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno5ci statutowej tych organizacji (Dz. r0rz. Woj. Sl. z2O15r. po2.3888).

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
1. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady

Miejskiej w Czenrionce - Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty

2. Ustalii termin pzeprowadzenia konsultacji d 21 .01.2021 r. do 27 .01 .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 2003r. o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z2O2O r. po2.1057).

4. Konsultacje mogE miei formQ:
'l) bezpoSredniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia

wniosku przez minimum 3 organizacje pozarz4dowe 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 zlo2ye zgodnie z terminem

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

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

2) pocdq elektronicznq na adres e-mail oo6 czerwionka-lesz com nc-7vn
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311 760.

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

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie wyboru
metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki oplaty



s2

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

2. Niepzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

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

S'l

powierzam Naczelnikowi Wydziafu GospodarowaniaWykonanie Zarz4dzenia
Odpadami.

s5

Zaz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania
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Proiekl

z dnia 20 stycznia 2021 r
Zatwierdzony przez

z dnia 20 stycznia 2021 t -

w sprawie wyboru metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki optaty

Na podstawie art. 18ust.2pkt8, art.40 ust. 1iart.41 ust. l ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samozAdzie gminnym (tekst iednolity Dz. U. z2O2O t. Wz.713 z pdznieiszymi zmianami) wa iqzku
zart.6k ust. 1iart.6.i ust- l pkt 1, ust.2a, ust.3 oraz ust.3b ustawy zdnia 13 wrzesnia 1996r.
o utzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (tekst jednolity Oz. U. z 20m t. poz. 1439 z pozniejszymi
zmianami),

Rada f,liejska w Czervionce-Leszcrynach
uchwala, co nastQpuie

s1.
Dokonuje sie wyboru metody ustalenia op+aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

powstajqcymi na terenie Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny wten spos6b, 2e opl€!€ za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkaic6w zamieszkuiecych dane
nieruchomosc oraz stawki optaty okreslonej w S 2.

s2.
1. Ustala siQ stawki optaty od wtascicieli nieruchomosci zamieszkalych za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w wysokosci:

1) 29,50 zt n'iesiecznie od osoby,

2126,00 zl miesiqcznie od osoby w pzypadku nieruchomosci zamieszkalych przez wiecej niz cztery
osoby, przy czym sta,rvka dotyczy piqte.i i ka2de.i kolejnej osoby.

2. Ustala siQ podwy2szonq stawkQ oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iezeli
wtasciciel nieruchomo6ci, na kt6rej zamieszkujq mieszkaicy, nie wypelnia obowiqzku zbierania odpad6w
w spos6b selektywny w wysokosci 59,00 zl miesi?cznie od osoby.

3. W ptzypadku nieruchomogci zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi ni2 budynki
mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia T lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Oz.U. z 2O2O poz. 1333) stawki, o K6rych mowa w usl. 1 znajdujq zastosowanie do os6b
zamieszkujqcych poszczeg6lne lokale mieszkalne.

s3.
'1. Dla nieruchomosci, na ktdrych nie zamieszkujq mieszkancy a poivstaja odpady komunalne ustala

siQ stawke odaty za poiemnik o:

1) po,emnosci 120 I 6,30 zl

2) poiemnosci 240 I 12,@ ,

3) pojemnosci 1100 I 58,20 d,

4) pojemnosci4 m3 211,6021,

5) pojemnosci 5 m3 264,50 zl,

6) pojemnosi 7 m3 370,30 zl,

7) pojemnosci9 m3 476,10 zl.
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2. Ustala sie podwy2szonq stawke oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkurq mieszka,lcy a wlasciciel nieruchomosci nie wypetnia
obowiezku zbierania odpad6w komunalnych w spos6b selektywny za pojemnik o:

'l) pojemnocci 120 I 25,20 zl,

2) pojemnosri 240 I 50,40 zl,

3) pojemnosci 1100 I 232,80 zl,

4) po.,emnosci 4 m3 &46,40 zl,

5) pojemnosci 5 m3 1058,00 zl,

6) pojemnosci 7 m? 1481,20 zl,

7) polemnosci 9 m3 1904,40 zl.

3. Dla nieruchomosci, na K6rych nie zamieszkujq mieszkaicy a powstajq odpady komunalne, K6re
zbierane sA w sposob selektywny za worek o pojemnosci 120 I ustala sie stawke w wysokosci 18,10 zl.

s4.
Vwkonanie uchwaly powierza sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

s6.
Uchwala podlega ogloszeniu w Ozienniku UrzQdowym Wojew6dztwa Shskiego iwcfiodzi w 2ycie

z dniem 1 ma,ca 2021 (
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I,:lr 591 F77B5l 28A-45A4-81 88-54C3EE845284. Projekt

ss.
Traci moc Uchwala Nr XVllUl99/20 Rady Mieiskie.i w Czen ,ionce-Leszczynach zdnia 27 marca

2O2O r. w sprawie wyboru metody ustalenia optaty za gospodaro /anie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki optaty (Dziennik Urzedowy Wojew6dztwa Slqskiego z dnia 30 marc€2c,20 t. Wz-.2767\.
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