
UCHWALA NR IX/173/2019
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 10 paidziernika 2019 r.

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji mieszkaficéw

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 879),
an. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z péin. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

§ 1. Nie uwzglodniaé petycji mieszkaficéw w sprawie zmiany stawek op1aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz w sprawie zmiany metody ustalenia op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiacym za1qcznik do niniejszej uchwaly.

§2.Zob0wiqzaé Przewodniczacego Rady Miasta Gliwice do poinfonnowania przedstawicielki
mieszkaficow o sposobie za1atwienia petycji.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjegcia.

Przewodniczqcy Rady Miasta
Gliwice(5.21

Marek Pszonak
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Zatacznik do u'chwa1y Nr IX/173/2019

Rady Miasta Gliwice

z dnia 10 paidziemika 2019 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach petycja z1oZ0na do organu stanowiacego jednostki samorzadu
terytorialnego jest rozpattywana przez ten organ. Jednoczeénie, zgodnie, z alt. 18b ustawy 0 samorzqdzie
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na dzia1ania Prezydenta Miasta i gminnyoh jednostek organizacyjnych
oraz wnioski i petycje sk1adane przez obywateli. W tym celu powoluje Komisje Skarg, Wnioskow i Petycji.

W dniu 11 lipca 2019 r. mieszkanka Gliwic z1oZy1a w imieniu swoim oraz 34 oséb dwie petycje w sprawie
zmiany wysokoéci stawek optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zmiany metody
ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 23 lipca 2019 r. zostaty w nich
uzupelnione braki formalne. Wystapienie mieszkaficéw skierowane zosta1o do Komisji Skarg, Wnioskow
i Petycji (dalej zamiennie: Komisja) oelem przeanalizowania.

Komisja Skarg, Wnioskow iPetycji Rady Miasta Gliwice na posiedzeniu wdniu 19 sierpnia 2019r.
zapozna1a sie z ca1a przedstawiona dokumentacja w przedmiotowej sprawie. Po stwierdzeniu przez cztonkow
Komisji, ii przedmiot wystapienia mieszkaficéw poklywa sie z kompetencjami Komisji Gospodarki
Komunalnej, Komisja wystapita do niej z proéba o opinie w przedmiotowej sprawie.

Z otrzymanej od Komisji Gospodarki Komunalnej opinii wynika, ii podtrzymuje ona swoje dotychczasowe
stanowisko w zakresie w1a§ciwoéci wyboru metody naliczania optat.

Ponadto Komisja uzyskata wyjaénienia Zastepcy Prezydenta Miasta Gliwice z uzasadnieniem w zakresie
racjonalnoéci wyboru metody naliczania optat oraz ze wskazaniem m.in. nastepujacych obiektywnych,
niezaleinych od miasta, przyczyn stanowiacych podstawe wzrostu stawek (przy jednoczesnym wskazaniu, iz
brak jest moiliwoéci prawnej dofinansowania systemu z budietu gminy):
1) Wzrost optat za sktadowanie odpadow (,,op1aty marszatkowskiej”), ktorej wysokoéé jest ustalana przez Rade
Ministréw iwaloryzowana przez Ministra Srodowiska. Jeszcze w 2013 r. jej wysokoéé wynosi1a 115,41 z1,
w tym roku ju2 170 z1, a od 2020 r. ma to byé 270 21.

2) Wzrost ceny paliwa - od roku 2016 érednio o 0,69 Z1 za Iitr.
3) Wzrost kosztow pracy o 21,6% w porownaniu do 2016 roku.
4) Natoione nowe obowiazki na instalacje odbierajace odpady komunalne, wtym uruchomienie systemow
przeciwpoiarowych i monitoringu (jako reakcja na liczne poZa1y na wysypiskach émieci).

5) Koniecznoéé spelnienia wymogéw UE co do poziomu odzysku odpadow.
Ponadto Zastepca Prezydenta Miasta wskazat na: 9- - '

1) Stale rosnaca liczbe odpadow komunalnych odbieranych od mieszkaficéw przez finne éwiadczaca us1ugi
z zakresu odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi.

2) Stale rosnaca liczbe odpadow komunalnych oddawanych przez mieszkaficow do PSZOK.
Majac na uwadze powyzsze oraz w szczegélnoéci fakt, iZ w éwietle obowiqzujacyoh przepisow wyiszego

rzedu system gospodarki odpadami komunalnymi musi sie bilansowaé (jego koszty musza byé pokrywane
z op1at ponoszonych przez mieszkafioéw, a ginina nie moZe ich pokryé z budietu), Komisja Skarg Wnioskow
i Petycji wnosi 0 podjecie uchwa1y o treéci wskazanej w §1.

Jednoezeénie Komisja pragnie podkreélié, i2 kwestie poruszone wwystapieniach mieszkaficow, by1y jui
przedmiotem obrad Rady Miasta Gliwice przy podejmowaniu Uchwaly Nr IV/75/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
0 zmianie uchwaly wsprawie wyboru metody ustalenia op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokoéci tej oplaty.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposob za1atwienia petycji nie moZe byé przedmiotem skargi.
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