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Bu rm istza Gm i ny i tliasta Gzetwion ka-Leszczyny

z dnia 1O pa2dziernika 2012 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaty dotyczqcei odbioru odpad6w od
wla5cicieli nieruchomoSci, na kt6rych nie zamieszkujq miezkafcy, a powstaiq
odpady komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2OO1r. Nr 142 po2.1591 z p62n. zm.), w anviqzku
z S 3 i 4 Uchwaly Nr U585/10 z dnia 28 maia 2010r. Rady Miejskiej w Czenrionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6{rowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
po2ytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2O1Or. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego W dziedzinach dotycz4cych dzialalno5ci
statutowej tych organizagi, (Dz. Uz. Woj. Sl4skiego Nr 131, po2.2160).

zarz4dtam, co nastgpuje :

s1
Pzeprowadzid konsultacjg, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenrvion@ - Leszczynach w sprawie odbioru odpad6w od
wla5cicieli nieruchomoSci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkaficy, a powstaiq
odpady komunalne.
Ustafi6 termin przeprowadzenia konsultacji od 11.10.2012 r. do 25.10 .2012 r.
Podmiotami uprawnionymi do udziafu w konsultaciach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22010r. Nr 234 poz. 1536 zp62n. zm.)
Wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zgfaszae:
w formie pisemnej na adres: Tarzqd Dr6g i Sln2b Komunalnych Czenrionka-
Leszczyny, ul. Polna 6,4-238 Czenrionka-Leszczyny (decyduie data wplnru
doZarzqdu Dr6g i Sluzb Komunalnych),
poczta e lektron iczn a na ad res e-ma il zd isk@czenrion ka-leszczyny. com. p I
za poSrednic{wem faksu pod numerem 32 4277il3
Udzielanie wyja5nief oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencii Kierownika Pionu Utrzymania
Czysto6ci.

s2
1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zat4cznik do niniejszego

Tan:qdzenta.
2. Nie przedstawienie pn:ez organizacje opiniiw terminie okre6lonym w S 1 pkt 2

oznae;za akceptacjg przedstawionego proiektu uchwaly, o kt6rej mowa
wS1pkt1 .
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s3
1. Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zatqc,zy urlasne

stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czenrvionce-Leszczynach.

s4
WykonanieZarzqdzenia powierzam DyrektorowiZarzqdu Dr6g i SftrZb Komunalnych.

s5
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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PROJEKT

Uchwalia Nr ..................
Rady Mieiskiej w Gzerwionce - Leezczynach

z dnia

w sprawie odbioru odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomo6ci , na kt6rych nie zamieezkujl
mieszkafcn a powstajq odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2OO1r Nr 142, poz. 1591 z pomniejszymi zmianami), w adqzku z art. 6c
ust.2 ustrawy zdnia l3wrze6nia 1996ro utzymaniu czysto5ci ipoz4dkuwgminach (tekst jednoli$ Dz. U.
z2O12r ,  poz .391 )

Rada Miejska w Czetwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuie:

s1
Postianawia sig o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013 roku odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomo6ci
polo2onych na terenie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkaicy,
a powstaj4 odpady komunalne.

s2
Wykonanie uchwaty powieza siq BurmistzowiGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3
Uchwala wchodziw 2ycie po upfywie 14 dniod dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa
Slqskiego z mocqobowiqzujqcqod 1 lipca 2013 r.
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