ZARZĄDZENIE NR 125/2013
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 28.02.2013 r.
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności
Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwał Nr XXV/303/12 z dnia
28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
zarządza się, co następuje:
§1
Zarządzam ogłoszenie przeprowadzenia pisemnych konsultacji społecznych z Miejską Radą
Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwał Nr XXV/303/12
z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w zakresie

odbierania

i zagospodarowania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości.
§2
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia

konsultacji społecznych, o których mowa w §1 stanowi

załącznik do niniejszego zarządzenia i będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z up. Prezydenta Miasta
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Bartosz Karcz

Załącznik
do zarządzenia Nr 125/2013
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 28.02.2013r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice przedstawia do pisemnych konsultacji społecznych projekt uchwały
Rady Miejskiej w

Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwał Nr XXV/303/12 z dnia

28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zapraszam członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach do
wyrażenia opinii w sprawie przedstawionego powyżej projektu uchwały Rady Miejskiej w terminie od
dnia 28.02.2013r. do dnia 14.03.2013r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Z up. Prezydenta Miasta
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Bartosz Karcz

Załącznik:
- formularz opinii
-projekt uchwały RM

Uchwała Nr …./…./2013
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia …. …. 2013 r.

z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn.zm.), art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art
7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)
Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:
§ 1.
W uchwale Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wprowadza się następujące
zmiany:
1) W §1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży właścicieli nieruchomości
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, za wyjątkiem pojemników,
o których mowa w uchwale w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz wysokości cen za te usługi.";
2) W§2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży właścicieli
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych za wyjątkiem
pojemników, o których mowa w uchwale w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.".
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
§3

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

W związku ze zmianą ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 25
stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013 poz. 228), gmina uzyskała możliwość przejęcia obowiązków
wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Gmina
Świętochłowice wprowadzając tę zmianę przejęła wyżej wymieniony obowiązek, jako część usługi w
zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach uiszczanej przez nich
opłaty i będzie to obowiązek podmiotu wyłonionego w drodze przetargu.

Niniejsza uchwała została poddana konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr VI/59/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

