
UCHWALA NR XIII/230/2020
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji mieszkaficéw w sprawie zmiany metody ustalenia oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 9 ust. Zustawy zdnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (t.j. Dz. U. z2018 r., poz. 870),
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z péin. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Nie uwzglegdniaé petycji mieszkaficéw w sprawie zmiany metody ustalenia opiaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym za1a,cznik do niniejszej
uchwa1y.

§2.Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania przedstawicielki
mieszkaficéw 0 sposobie zalatwienia petycji.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy Rady Miasta
Gliwice£221

Marek Pszonak
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Zaiacznik do uchwaiy Nr XIII/230/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 13 lutego 2020 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach petycja z1ozona do organu stanowiacego jednostki samorzadu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednoozeénie, zgodnie z art. 18b ustawy 0 samorzadzie
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na dziaiania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wnioski i petycje skiadane przez obywateli. W tym celu powoiuje Komisja; Skarg, Wnioskéw i Petycji.

W dniu 12 listopada 2019 r. mieszkanka Gliwic ziozyia w imieniu swoim oraz grupy mieszkaficéw petycjc;
w sprawie zmiany metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystapienie
mieszkaricéw skierowane zostaio do Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji (dalej zamiennie: Komisja).

Na posiedzeniu wdniu 31utego 2020 r. Komisja Skarg, Wnioskow iPetycji przeanalizowa1a treéé
przedmiotowej petycji, anastegpnie zwrociia sic; do Prezydenta Miasta Gliwice o aktualne idokiadne dane
dotyczace metod naliczania opiaty.

Dla jasnoéci wywodu wskazaé nalezy, iz zgodnie z obowiazujaca ustawa 0 utrzymaniu czystoéci i porzqdku
w gminach wiaéciciele nieruchomofici, na ktérych zamieszkuja mieszkaricy, sa obowiqzani ponosié na rzecz
gminy, na terenie ktorej poiozone sa ich nieruchomoéci, opiate; za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustawa przewiduje trzy sposoby obliczania opiaty stanowiace iloczynz

1. powierzchni lokalu mieszkalnego
2. liczby mieszkaficow zamieszkujacych dana nieruchomoéé
3. iloéci zuzytej wody z danej nieruchomoéci
oraz ustalonej stawki op1aty.
W dniu 23 lipca 2015 roku Rada Miasta Gliwice Uchwa1a N1‘ VIII/168/2015 dokonala wyboru metody

ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybrana metoda oparia si¢ owyliczenie
wysokoéci opiaty za odbior igospodarowanie odpadami komunalnymi wediug powierzchni lokalu
mieszkalnego.

W éwietle otrzymanych przez Komisjq informacji od zastopcy Prezydenta Miasta Gliwice w chwili obecnej,
majac na uwadze uwarunkowania demograficzne, specyfikq Miasta Gliwice jako oérodka akademickiego,
a takze techniczne mozliwoéci naliczania oplaty, metoda naliczenia opiaty uwzglodniajaca powierzchnio lokalu
mieszkalnego jest najkorzystniejsza dla mieszkaficow Gliwic.

Majac na uwadze powyzsze, a w szczegolnoéci fakt, iz zmiana metody naliczania opiaty moze spowodowaé
wzrost oplaty jednostkowej za odbior igospodarowanie odpadami dla pojedynczego mieszkafica, na
posiedzeniu wdniu 10lutego 2020 r., Komisja postanowiia zarekomendowaé Radzie Miasta przyjocie
niniejszej uchwaiy.

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

Przewodni -vacy
Ra Mia iwi0Q
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