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z dnia 15 listopa da 2015 roku.

w sprawie: konsurtacji projektu 
. uchwaly dotyczqcej okresrenia metodyustalenia optaty za gospodaiowanie odpaiari rorunarnymi oraz ustateniastawki oplaty.

Na podstawie art' 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz qdziegminnym (tekst j"ol9l! 2ol3r po1.q9.4),."* =*rqixu z s 3 i4 Uchwary Nr LtstJstloz dnia 28 maja 2010r. Rady Miejskiej * c;;;ig;":L; ii'i^^",n w sprawieszczegolowego sposobu konsultowayil i r^aq-ii'a,ratnosci pozytku publicznego luborganizagami pozaS{owvmi i podmiotami wvmieiionymi'*;rt.-i ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci p_ozytk, proii".nego i o *o[nir1acie (tekstjednofitv Dz' u. 
i ?019r \r 2.34 poz. isg6 . l,oin.zm.) projektow aktow prawamiejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych orga nizagi,(Dz. Urz. Woj. Stqskiego Nr 131, poz. ZiOO).

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
1' Przeprowadzic konsurtacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaty RadyMiejskiej w czen'vionce --Leszczynach* rpr"*i" okreslenia metody ustaleniaoplaty za gospodarowanie odpldami roiiunalvm; oraz ustalenia stawkioplaty.

Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 1 g.11. 2013 r. do 02.12.2013 r.Podmiotami uprawnionymi do udziaru w konsurtacjach sE organizacjepozazqdowe oraz podmioty wymienione w art.-a Jst. s ,!t;*y z dnia24 kwietnia 2003r.,o dzialalnosci pozytku puoticinego i o wolontariacie (tekstjednolity Dz. U. z 20.1g. f r' Xa poz. 1llfl6 ; pctzi. zi.lwszefkie uwagi i opinie do projektu uchwaty mozna zgraszac:w formie pisemnej na adres: urzqd Gminy i Mi"it" czerwionk a_Leszczyny, ur.Parkowa g, 44-2go czerwionk^-t""=".yny (decyduje data wptywu do UrzqduGminy i Miasta),
pocztq e lektron ic znq na ad res e-ma il go@czerwion ka-leszczyny. com. plza poSrednictwem faksu pod numerem gZ 4311 T60Udzielanie wyjasnien or?. przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcychprojektu uchwary . nale2y lfu rompetenclr Naczernika 

'wyo.i"t,
Gospodarowania Odpadami.

s2

i:?|fr:H?Xatv' 
o kt6reJ mowa w s 1 pkt 1 stan owi zatqcznik do niniejszeso

Nie przedstawienie.pzez organizacje opinii w terminie okresronym w s 1 pkt 2oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwary, o' rioi"j mowawS1pkt1 .
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: i3l1[il1"d",: 
przeprowadzonvch konsuftacji zostanie przedstawione

2' Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust....1 . Burmistrz zarqczy wrasne;',.i:T'H,li?ii,?so"J*::;"*1i::l#** j:';:':i;;"int6.n"to*"1

s4
yyJ:ffif zarzEdzenia powierzam Naczefnikowi wydziatu Gospodarowania

s5
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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B URMISTRZ
OMINY I IUIASTA

ezerwlorfra-Leszc4yny
PROJEKT

_ Uchwala Nr
Rady Miejskiej w Czenrionce'_ i"".".yn""t

z dnia
w sprawie okre.renia 

lgtgov ustarenia ofl"ty za gospodarowanieodpadami komunatnymi ;;';;ienia stawki oplaty

Na podstawie 
1t. 18.ust._2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i 

"*,1]_.y-:1._,1 ustawy_ z dnia 8 marca 1990r
o samorzqdzie gminnym 

.(t.j,. -z 2015 i, bt^^rr. 
ry4t; 3'ril' ) w zwiqzkuz art. 

.ok 
ust.1 i art. 6j ust 1 pkt 1

ustawy zdnia tg wrzesnii ieg6-ii,=v"m"ni, czystosciiporijor., w gminach rt.j. o.. tJ.22012r, poz. ggtze zm.)

Rada Miejska w Gzenrionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

sl
Dokonuje sig wyboru metody ustarenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalterenie Gminv i Miasta czLn'nionra-lJJ..tvnv w ien ,porob:..^=r oplata ." no.olll:#:ffi,iffirjLlixomunalnymi stanowi iloczyn ticzo), T ueszr,"h"b*'."'#"#.u;},.n danq nieruciorios. oraz stawki opratyokreSlonej w S 2.

s2

[di"tititilfJrr"#3y". od wlascicieli nieruchomosci zamieszkaly ch za sospodarowanie odpadami
1) 20'00 zl' miesigcznre od osoby, jezeli odpady komunarne nie sq zbierane i odbierane w spos6b_ selektywny,
2) jezeli odpady komunarne sq zbierane i odbierane w spos6b serektywny:a) 10'50 zl' miesigcznie od otoov - ootycz/ nierrin'Jmos"i ."ir"l.r," rych przez nie wigcej ni24 osoby,

iL;iffl,ilffiu;lj:#ilit-,ffjffiiJ6lllno'o.",zamieszkary ch przezwiscej niz 4 osoby,

s3
1' Dla nieruchomosci' na kt6rych nie zamieszkujq mieszkancy a powstajq odpady komunarne ustara sieoplatg za pojemnik o:

1) pojemnoSci 11Ot12O | 25,00 zt,2) pojemnoSci 240 | 48,00 zt,3) pojemno5ci 1100 | 110,00 zt,4) Pojemno5ci 4 m3 430,00 zl,5) pojemnoSci 5 m3 530,00 zt,6) PojemnoSci T m3 740,00 zt,
^ _7) pojemnoSci 9 m3 960,00 zl.2' Dla nieruchomosci' na kt6rych nie zamieszkujq miesztaricy a powstajqce. odpady komunarne sq zbierane iodbierane w spos6b serenvw'nv, ,.t"d;;;nrzszq.stawkg optaty za pojemnik o:1) pojemnoSci 11Ot12O | 15,00 zl,2) pojemnoSci Z4O | 29,00 zt,3) pojemno5ci 1100 | 65,00 zl,4) pojemnoSci 4 ms 260,00 zt,5) pojemno6ci 5 m3 320,00 zl,6) pojemnosci 7 ms 4so,oo zt,7) pojemnoSci g m3 58o,Oo zt.
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s4
spos6b i zasady selektywnego zbierania odpad6w okresra uchwara Rady Miejskiej w czenivionce-Leszczy-3?:Lffi::iyi:.ffir,ir"i" F"g;";;ri o utrzvm";il;;v;i;sci i pozqdku na terenie Gminy i Miasta

s5
wykonanie uchwaly powierza sig BurmistzowiGminy iMiasta czenrionka_Leszczyny.

s6Traci moc uchwala Nr XXVI/330112 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie okreslenia.mgtody ustaLniaiptat,,'4 g":p"i;iliry: 

"opolri ro-rJnrrny,,'.'i oraz ustareniastawki opratv (Dziennik ur=9.io*i'fr1;"*jor*;" sh;iiJgo;' j"il zs stycznia 2013 r.poz. 736)
s7

3,'*[f":'*g'f[:"ri:.Hti& l!^,1\o",,Xjej osroszenia w Dzienniku Urzsdowym wojew6dztwa
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