
BURMISTR.Z
GMTNY I MTASTA

Chearlonka-Lesaczyny
hrzqdzenie Nr 437112

Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 15 listopada2Ol2 roku.

w sprawie: konsultacii projektu uchwaly dotycz4cei w:zoru deklaracii
o vvysoko5ci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwaly
w sprawie ustalenia termin+, ezqstotliwaSci i trybu uiszezania ophty za
gospodarowanie odpadami komunalnym i.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustavqyr z dnia 8 rnarca 199Or. o samorzqfzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 po2.1591 z p62n. zm.), w arriqzku
z S 3 i 4 Uchwaly Nr U585/10 z dnia 28 mala 2010r. Rady Miejskiej w Gzerwionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
po2ytku 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 w dziedzinach dotycz4cych dzialalno6ci
statutowej tych organizacji, (Dz. Urz. Woj. SQskiego Nr 131, poz. 2160).

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadztt konsultacjg, kt6rej pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Gzenrvionce - Leszczynach w sprawie okreSlenia wzoru deklaracji
o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwaly
w sprawie ustalenia terminu, czgstotliwo6ci i trybu uiszczania optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Ustaf i6 termin pneprowadzenia konsultacji od 1 5.11.2012 r. do 28.11.2012 r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach s€t organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22010r. Nr 234 poz. 1536 zp62n. zm.l
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zgtasza6:
w formie pisemnej na adres: Zazqd Dr6g i Shlzb Komunalnych Czennionka-
Leszczyny, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplyntu
do Zazqdu Dr6g i Slu2b Komunalnych),
pocztq elektron icznq na ad res e-mai I zd isk@czenrionka-leszczyny. com. pl
za po3rednicturem fuksu pod numerem t2 427754,9
Udzielanie wyja6niefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Pionu Utzymania
Czysto6ci.

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

Zarzqdzenia.
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Projekt

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

z dnia 2O12 r.

w sprawie okreSlenia w:zoru deklaracji o n4ysoko6ci ophty za goepodarcwanie odpadami
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samozqdzie
gminnym (tekstjednolity Dz. U.z2OO1rNr142, poz. 1591 zp62niejszymizmianami), wzwiqzkuzart.6n
ust. 1 ustawy z dnia 13 wze6nia 1996r o utzymaniu czystoSci i pozqdku w gminach (tekst jednotity
Dz .Uz2012r .  poz .391 )

Rada Miejska w Gzerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

sl
Okre6la sig wz6r deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w bzmieniu
okreSlonym w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

s2
WlaSciciel nieruchomoSci sklada pienrsz4 deklaracjq o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymido dnia 15 l<wietnia 2013 r. w Uzgdzie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s3
Traci moc uchwala Nr )fiV/303120'12 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 26 pa2dziernika
2012 r. w sprawie okreSlenia wzoru deklaracji o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

s4
Wykonanie uchwaly powieza sig BurmistzowiGminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s5
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplyrie 14 dni po ogloszeniu w Dzienniku Uzgdowym Wojew6dztwa
SQskiego.
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Zafqcznik Nr 1
do uchwaly Nr..............

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia.. . . . . . . . . .

DEKTARAOA
O WYSOKOSCI OPTIW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNATNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 wze6nia 1996 r. o utrzynaniu czysto5ci i pozqdku w gminach
. (tekst jednolity Dz.U.z 2012r., poz.391)

Skladajqcy: Formulaz przeznaeony jest dla wla6cicieli nieruchomo5ci, uap6hrda6cicieli,
u4/tkownik6w wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i os6b posiadaj4cych
nieruchomo6d w zazqdzie lub ulytkowaniu, a talc2e innych podmiot6w ndadaj4cych
nieruchomo5cia.

Miejsce skladania: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9

Organ rrvhsciwy Burmistz Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkora 9
do pzyjgcia deklaraQi:

A. OBOWI AZEKZLOZENIA DEKLARACJI

Okof icznoSci powodujqce obowiqlek zb2enia deklaracji ( zaznaczyf v*a5dwy kwadrat)

tr Pierwsza deklaraQa

tr Zmiana danych zawartych w popzedniej deklaracji
( dzie6- miesiqc- rok)

B. DANE SKTADAJAGEGO DEKLARACJE
*osobafizvc,zna *dotyczyskhdajacegodeklaracjqniebedqcaosobafizyczna

Sktadaj4cy:

tr wla5ciciel tr ua kownik wieczysty tr wsp6hdaSciciel

fl inny podmiot wtadaj4cy
nieruchomo5ciq

E Jednostka organizacyjna lub osoba posiadaj4ca
nieruchomo3d w zatzqdzie lub u2lkowaniu

lmig i naxisko * Pelna nazwa **

Dane idenSikacyjne

! osoba fi4gz:na E osoba prawna tr jednostka organizacyjna nieposiadaj4ca osobowoSci
orawnel

PESELI REGON* NIP* Symbol PKD*

ADRES ZAiII ESZKAN IA /AD RES SI EDZI BY SKTADAJAC EGO DEKLARACJ E
Kraj Wojew6dztwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowo5d Kod pocztowy Poczta



c. ADRES NTERUCHOilOSCI NA KTOREJ POWSTAJA ODPADY
(wvoelni6 w Draroadku. odv adres nierucfiomosci/siedziba. na kt6rei oo\NEtaia odpady iest inny ni2 adres zamieszkania)

Kraj Wojew6dztwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowo56 Kod pocztowy Poczta

Numer ewidencyjny nieruchomo5ci w rejestze grunt6w

Nieruchomo56 jest: ('a'6*6 ldaSciwy kwadrat i przyshpid do wypelnienia cze6ci D lub E lub D, E i F )

1. tr zamieszkala 2. E niezamieszkala 3. E w cze6ci zamieszkala oraz
w cze5ci niezamieszkata

@mo5ciwskazanejwczg$ciB|ubCniniejszejdek|aracjiodpadyb9d4gromadzoneiodbieranew
spos6b selektywny

tr tak tr nie
O. OSWNOCZENI E WLASCIC I ELA N I ERUC HOTOSCI ZAMIESZKATEJ
1. Oswiadczam, 2e na tercnie nieruchomosci wskazanej w cze5ci B lub C niniejszej deklara$i zamieszkuje:

(Nalezy podac liczbe mieszkaic6w)

Wyliczen ie miesigcznej optaty:

x  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 2 1 .
(llo5d mieszkarlc6w) (stiawka oplaty) (iloczyn iloSci mieszkaic6w i statYki optaty)

Wysoko66 oplaty miesiecznej za gospodaro^ranie odpadami komunalnymi wynosi

E. OSW|ADCZEN I E WTASCICI ELA NIERU C HOTUIOSCI N I EZATI ESZKATEJ

,| rialalnn6ai

(opisa6 prowadzonq dzialalno66)
2. Oswiadczam, 2e na terenie nieruchomoSci wskazanej w czegci B lub C niniejszej deklaracji odpady

komunalne gromadzone sq:

x
(miesiqczna liczba pojemnik6tt) (stawka optaty) (iloczyn liczby pojemnik6w istaurki ophty)

Y

(miesiqczna liczba pojemnik6\,v) (stau,l€ optaty) (iloczyn liczby pojemnik6tt i stavYki optaty)

Y

(miesigczna liczba pojemnik6tv) (sta$,|€ optaty) (iloczyn liczby poiemnik6tfl i stau,ki ophty)

,{\ naiaaailz A ^3 x
(miesiqczna liczba pojemnik6ur) (stayvka oplaty) (iloczyn liczby pojemnik6w istantki opftaty)

\ naiamnilr 5 m3 X
(miesigczna liczba pojemnik6til) (stawte opfaty) (iloczyn liczby pojemnik6tv istawki ophty)

f\ naiamnilr -l a3 X
(miesiqczna liczba pojemnik6,y) (sta$'ka optaty) (iloczyn liczby pojemnik6tt istau/'l{ op}aty)

n\ ^^iamhiL O m3 Y
(miesigc:na liczba poiemnik6t r) (staska oplaty) (iloczyn liczby pojemnik6\t istau,ki optaty)

WysokoSC oplaty miesiqcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ... ... ..
(sumaPozygi a-g)

/ clawnia \



I. ADNOTACJE ORGANU

POLA JASNE \ /YPELNTA WIASCICIEL NTERUCHOMOSCT VrypELNrc KOMPUTEROWO LUB RECZNTE, DUZyMl,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Pouczenie:
W przypadku niilpiacenia l(woty oplaty wynikaJqcej ze zlo2enia dektaEcji lub wptac€nia iej w niepetnej tuysokoSci, niniejsza
deklaracja stanowi podstatrte do wystawienia tytutu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustaury z dnaa 17 czerwca 1966r.
o posQpovaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. 22012r., poz l0l5 ze znianami)

Obja5nienia
1. WtaSciciel nieruchomosci jest oborrriq.zany zlo2y' do Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny deklara{g o

wysokosci optaty za gospodaroranie odpadami komunalnyni w terminb 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomo5ci pienvszego mieszkadca lub pouatania na danej nieruchomoSci odpad6w komunalnych.

2. W pzypadku zmiany danych bgdqcych podstaw4 ustalenia wysoko5ci nale2nej optag za gospdarowanie odpadami
komunalnymi lub okre6lonej w deklaraqi ib6ci odpad6w komunalnych polrstaj4cych na danej nieruchomo5ci n{a6ciciel
nieruchomosci jest obowiqlany zloZy' do Bumistza Gminy i Miasta Czemionka- Leszczyny nowq deklaracje w teminie 14
dni od dnia nast4pienia zmiany. Oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnyni w zmienionej wysoko3ci uiszcza sig za
miesiqc, w K6rym nast4cila zmiana.

3. Niezlo2enie deklaraqi w terminie okreSlonym w ust. 2 albo uzasadnionych w4tpliwo5ci co do danych zawartych w deklaracjr,
Bumistz Gminy i Miasta w drodze deoTzji, okreSli wysokosc oplaty za gospodarowanie odpadami, biorqc pod uwage
uzasadnione szacunki, w tym Sredniq iloSc odpad6w komunalnych pouEtajqcych na nieruchomosciach o podobnym
charakteze.



4. Wlasciciel nieruchomosci, a w imieniu Sp6ldzielni Mieszkanio\f,ych, Wsp6lnot Mieszkaniowych organ reprezentuj4cy te
jednostki, sklada deklara{g o wysokoSci oplag za gospodarowanie odpadami komunalnyni, obejmujqc4 cal4 nieruchomo5d
i peln4 wysoko5d optaty.

5. Niniejsz4 deklaracjg nale*y zlo2yl w siedzibie Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczany ul. ParkcM,a I 44-230
Czerwionka-Leszcayny, b4d2 pzeslad drogq pocztow4 na wy2ej uckazany adres.

6. ZaQcanikami do deklaraQi w szczeg6lnosci sa:
a) pelnomocnictvyo w pzypadku reprezentowania wla5ciciela nieruchomodci przez pelnomocnika.

Cze56 D.
Wypelnia wlaSciciel nieruchomo6ci, na kt6rej zamieszkuj4 mieszkarlcy. Wymieniona w czgSci D optata za gospodaroranie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn licaby mieszkafc6w zamieszkujqcycfr danq nieruchomoSd oraz stawki oplaty ustalonej uchwaQ Rady
Miejskiej w Gzerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opfaty za gospodarowanie odpadami komunalnyni oraz ustalenia
stawki oplaty.

Cze66 E.
Itt4pelnia wlaSciciel nieruchomosci, na kt6rej nie zamieszkujq mieszkartcy, ale powstajE odpady komunalne. Dotyczy to nbruchomoSci,
na kt6rej proladzona jest np. dziatalnosc gospodarcza, publiczna lub spo'leczna. V'llymieniona w czgsd E oplata za gospodarolanie
odpadami komunalnymi stanorvi ilocayn liczby pojemnik6w z odpadami komunalnymi oraz statv*i oplaty ustalonej uchwaQ Rady
Miejskiej w Czerwionka-Leszczynach w sprawie metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnyni oraz ustalenia
staw*i oplaty.

C2956 F.
Wypetnia wla6ciciel nieruchomo6ci, K6ra w czgSci stanowi nieruchomo66 zamieszkaQ otaz w czg5ci stanowi nieruchomo6d
nieiamieszkaQ. Wymieniona w czgsci F op,lata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sume oplat w spos6b naliczony
wczg5dachDiE.



PROJEKT

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

z dnia
w sprawie ustalenia terminu, czgstotliwo6ci i trybu uiszczania opfaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia g marca 1990ro samoz4dzie gminnym (tekst.jednolity Dz. U. z20O1r Nr 142, poz. 1591 z'p6znielszymi zmianami),w zwiqzku z art. 6l ustawy z dniA 13 wze6nia 1996r o utzymaniu czysto5ci i potqdkd w'gminactr ltetstjednolity Dz. U z 2012 r. poz. 391)

Rada ilieiska w Czenrionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

sr
Oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomoSci, aranq dalej
,,oplat{, uiszcza sig raz na kwartial.

s2
optate za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza sig w terminach:

1) do dnia 15 kwietnia za pienrszy tnrartal,
2) do dnia 15 lipca za drugi kwartal,
3) do dnia 15 pa2dziemikazetzecikwartal,
4) do dnia 15 stycznia zaczuarty kwartat.

s3
Dopuszcza sig mo2liwo56 miesigcznego uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

s4

lPtate. ul.szcza sig pocz4wszy od tzeciego kwartalu 2013 roku na rachunek bankowy Gminy i MiastraCzenrionka-Leszczyny.

s5
Traci moc uchwata N.r XXV/301/12 Rady Miejskiej w Gzenrionce-Leszczynach z dnia 26 pa2dziernika 2012roku w sprawie ustalenia terminu, czgitottiwoscf i tryuu uiszczania op{aty ra go"poo"rowanie odpadamikomunalnymi.

s6
Wykonanie uchwafy powieza sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s7
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 11j.ry od dnia ogloszenia Dzienniku Uzqdowym wojew6dztwaSlqskiego z mocqobowiqzu;acqoAi tipca zorgr.

,r


