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Czenv i c nP.ii- Ls se c zyny

Tarzqdzenie Nr 31U12
Bu rmistrza Gm i ny i illiasta Gzetwion ka-Leszczyny

z dnia 10 paidziernika 2012 roku.

w sprawie: konsultacji proiektu uchwaly dotyczqcei ustalenia terminu,
czgstotliwoSci i trybu uiszczania opfaty za goepodarowanie odpadami
komunalnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 20O1r. Nr 142 po2.1591 z po2n. zm.), w adqzku
z S 3 i 4 Uchwaly Nr U585/10 z dnia 28 m{a 2010r. Rady Miejskiej w Czemrionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6fowego sposobu konsultowania z radq dzialalno5ci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalno6ci po2ytku publicznego
i o wofontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego ry dziedzinach dotyczqcych dziatalnoSci
statutowej tych organizagi, (Dz. Urz. Woi. Slqskiego Nr 131, poz. 2160).

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Pzeprowadzi6 konsultacjg, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenrionce Leszczynach w sprawie ustalenia terminu,
czqstotliwo5ci i trybu uiszczania oplaty 7a gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 11 .10.2012 r. do 25.10.2O12 r.
Podmiotami uprawnionymi do udziafu w konsultacjach sE organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustavqy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dziatalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednofity Dz. U. z2O10r. Nr 234 poz. 1536 zp62n. zm.\
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zgfiasza6:
w formie pisemnej na adres: Zarzqd Dr6g i Sfu2b Komunalnych Czerwionka-
Leszczryny, ul. Polna 6,4/.-238 Czenrionka-Leszc,zyny (decyduie data utpiru/u
do Zarzqdu Dr6g i Sfu2b Komunalnych),
pocztq e lektron iczn A n a ad res e-ma il zd isk@czerwio n ka-leszczyny. com. p I
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4277U3
Udzielanie wyia6niefi oraz przyimowanie wniosk6w i opinii dotycz4cych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Pionu Utrzymania
CzystoSci.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie przez organizacje opiniiw terminie okre6lonym w S 1 pkt 2
oznac,za akceptacjg przedstawionego proiektu uchwaly, o kt6rej mo/ira
wSlpkt l .
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s3
1' Sprawozdalig. z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2' Do sprawozdania,. o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zatqczV udasne

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

-

s4
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam DyrektorowiZarzqdu Dr6g i Sluzb Komunalnych.

s5
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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PROJEKT

Uchwala Nr .......................
Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach

z dnia

w sprawie ustalenia terminu, czqstotliwo5ci itrybu uiszczania oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1 i  aft.41 ust. 1 ustawy z dnia g marca 1990r
o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. lJ. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z p62niejszymi zmianami),
w zwiqzku z art. 6l ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996r o utzymaniu czystoSci i potqdkJ w'gminach (tekst
jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 391)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje :

sl
Oplatq za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomoSci, zwanq dalej
,,oplat{', uiszcza sig raz na kwartal.

s2
oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza sig w terminach:

1) do dnia 15 stycznia za pierwszy kwartal,
2) do dnia 15 kwiecieri za drugi kwartal,
3) do dnia 15 lipiec zatzeci kwartal,
4) do dnia 15 pa2dziernikza czwarty kwartal.

s3
Dopuszcza sig mo2liwoS6 miesiqcznego uiszczania optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

s4
Oplatq uiszcza sig poczqwszy od trzeciego kwartalu 2013r. pzelewem na rachunek bankowy Gminy i Miasta
Czerwion ka-Leszczyny.

s5
Wykonanie uchwaly powieza sig BurmistzowiGminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s6
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia Dzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa
Slqskiego z mocqobowiqzujqcqod 1 lipca 2013r.

/6'./
%


