Zarządzenie Nr ORo.0050.717.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

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 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów
§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.0050.717 .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: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
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. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§1
Określa się szczegółowo sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piekary Śląskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§2
1. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych miesięcznie w zamian za uiszczoną opłatę od
właścicieli nieruchomości:
1) na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 120 l od jednego mieszkańca,
2) na których nie zamieszkają mieszkańcy a powstają opady komunalne uzależniona jest od liczby
pojemników na odpady zmieszane gromadzone na danej nieruchomości.
2. W zamian za uiszczoną opłatę odbierane są w każdej ilości zebrane w sposób selektywny określony w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§3
1. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w
zamian za uiszczoną opłatę dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:
1) dla budynków jednorodzinnych wynosi 2 razy w miesiącu,
2) dla budynków wielorodzinnych wynosi 2 razy w tygodniu.
2. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za
uiszczona opłatę dla nieruchomości niezamieszkałych określa Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie.
§4
Częstotliwość zebranych w sposób selektywny następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe wynosi:
1) dla budynków jednorodzinnych wynosi 1 raz w miesiącu,
2) dla budynków wielorodzinnych wynosi 2 razy w miesiącu,
3) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 1 raz w miesiącu.

§5
Częstotliwość zebranych w sposób selektywny
wielorodzinnych wynosi 2 razy w tygodniu.
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§6
Częstotliwość zebranych w sposób selektywny odpadów zielonych dla budynków jednorodzinnych wynosi 2
razy w miesiącu.
§7
Do Punktu Stacjonarnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać bezpłatnie następujące
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, odpady biodegradowalne i zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§9
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 art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

