
ZARZĄDZENIE NR BM.0050.33.2013 

BURMISTRZA MIASTA PSZÓW  

z dnia 19 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii 

o projektach aktów prawa miejscowego 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 3 i 4 uchwały Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej 

w Pszowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji  

z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

zmienionej uchwałą Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10 listopada 2010 r.  

zarządzam, co następuje:  

§ 1.  

1. Konsultacji podlegają projekty następujących uchwał Rady Miejskiej w Pszowie:  

1). uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty 
oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

2). uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

2. Do konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyraŜenia pisemnej opinii.  

4. Niniejsze zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Pszów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pszów.  

5. Opinię, o której mowa w ust. 3 naleŜy przedłoŜyć w terminie 14 dni od daty zamieszczenia 
zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pszów.  

§ 2.  

Do udzielania wyjaśnień oraz przyjmowania uwag i opinii w sprawie przedmiotu konsultacji właściwy 
jest kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Pszów.  

§ 3.  

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niŜ w terminie 7 dni od dnia 
jej zakończenia. 

§ 4.  

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii 
Urzędu Miasta Pszów.  

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

Burmistrz Miasta  
Marek Hawel 

 



Projekt

z dnia  19 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia .................... 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie 
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 listopada 2012 r., poz. 
4797) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 1 wyrażenie: „22,00 zł.” zastępuje się wyrażeniem: „16,00 zł.”; 

b) w ust. 2 wyrażenie: „11,00 zł.” zastępuje się wyrażeniem: „8,00 zł.”;

2) w § 4 ust. 2 lit. c wyrażenie: „110 l.” zastępuje się wyrażeniem: „1100 l.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada gminy, w drodze uchwały: 

- dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej 
opłaty, 

- ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

- określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny 

Stawki opłaty określone w uchwale Nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 października 2012 
r., ze względu na konieczność dotrzymania ustawowych terminów, ustalone zostały w oparciu o szacowaną ilość 
mieszkańców, oraz o szacowaną wartość usługi odbioru i zagospodarowania odpadów świadczonej przez 
przedsiębiorców. 

W chwili obecnej, po zebraniu informacji od mieszkańców miasta, analizie złożonych deklaracji oraz po 
rozpoznaniu ofert przedstawionych przez przedsiębiorców w postępowaniu przetargowym na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Miasta Pszów, gmina posiada informacje na podstawie których 
można dokonać obliczenia stawek. 

W celu określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę: 

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, z uwzględnieniem zmian ilości wytwarzanych 
przez mieszkańców odpadów na przestrzeni ostatnich lat; 

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące koszt: 

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

- obsługi administracyjnej tego systemu. 

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na 
niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

Zgodnie z zapisami ustawy zróżnicowano stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze względu 
na to czy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Dokument został poddany procedurze konsultacji aktów prawa miejscowego zgodnie z uchwałą 
Nr XLII/336/2010 z dnia 22 września 2010 roku zmienionej uchwałą Nr XLIV/358/2010 z dnia 10 listopada 2010 
roku.
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Projekt

z dnia  18 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia .................... 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. ), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 
4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 grudnia 2012 r., poz. 
5942), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) z nieruchomości zamieszkałych odbiera się wszystkie powstałe na nieruchomości odpady komunalne 
gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów,”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a o brzmieniu: 

„1a) z nieruchomości niezamieszkałych odbiera odpady komunalne gromadzone w pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów, w ilości zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości,”,

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a o brzmieniu: 

„2a) na zgłoszenie zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości gmina pokryje koszty wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności określonej 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pszów,”,

d) w pkt 5 po wyrażeniu „od właścicieli nieruchomości” dodaje się wyraz „zamieszkałych”; 

e) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych będzie prowadzone częstotliwością dostosowaną do ilości 
zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości ilości powstających odpadów, nie częściej jednak niż: 

a) jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez nie więcej niż 10 osób - 1 raz w miesiącu; 

b) jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez więcej niż 10 osób – 1 raz w tygodniu;”,

f) w pkt 6 wyrażenie: „od właściciela nieruchomości” zastępuje się wyrażeniem: „od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych”; 

g) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
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„7) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
niezamieszkałych będzie prowadzone częstotliwością dostosowaną do ilości zadeklarowanych przez 
właściciela nieruchomości ilości powstających odpadów.”;

2) w § 2 uchyla się pkt 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów 
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 228) wprowadza regulacje prawne pozwalające lepiej dostosować podejmowane przez Rady 
gminy uchwały do potrzeb mieszkańców miasta.
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