Zarządzenie Nr ORo.0050.716.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie: art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2001r.
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/31/10 Rady
Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary
Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§2
1. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność
statutową na terenie miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.
2. Konsultacje polegać będą na przekazywaniu opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały przez
uczestników, w co najmniej jeden ze wskazanych sposobów, tj.:
a. na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (organizacyjny@piekary.pl),
b. listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z adnotacją
na kopercie „Konsultacje ”,
c. osobiście u naczelnika Wydziału Organizacyjnego (pok. nr 213 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84)
3. Konsultacje projektu uchwały odbywać się będą w terminie od dnia 21.11.2012r. do 23.11.2012r.
§3
Opublikować treść projektu uchwały:
a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: konsultacje) www.bip.piekary.pl,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie ( siedziba Urzędu ul. Bytomska 84).
§4
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
§6
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piekary Śląskie
(-) mgr inż. Stanisław Korfanty

Rozdzielnik:
1. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich
2. Wydział Organizacyjny

Przygotowała: S.Mikołajek
Sprawdziła: M.Kwaśniewicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr ORo.0050.716.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 21 listopada 2012r.

Projekt
Druk Nr…….
Uchwała Nr ……………….
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia ………………. 2012 r.
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§1
1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekary Śląskie, w terminach wskazanych w §
2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2. W przypadku niezłożenia deklaracji, o której mowa w ust 1. albo uzasadnionych wątpliwości, co do
danych zawartych w deklaracji, właściciele nieruchomości, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji administracyjnej
wydanej przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp.
z o.o. na podstawie art.6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
§2
1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają
za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w terminie do 15 dnia
następnego miesiąca kalendarzowego.
2. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały
odpady komunalne, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
3. Opłatę należy uiszczać:
1) przelewem na rachunek bankowy,
2) w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
4. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, został zmieniony sposób gospodarowania odpadami
komunalnymi przez Gminę
Niniejszą uchwałą określono, zgodnie z artykułem 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

