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Krystyna Sowa 
Radna Rady Miasta Gliwice 
w miejscu 

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 03 .12.2020 r., 
w sprawie organizacji rozmieszczania boksów śmietnikowych przez 
wspólnoty mieszkaniowe oraz dokonywania weryfikacji prawidłowości 
segregowania odpadów komunalnych przez mieszkańców uprzejmie 
informuję, że za usytuowanie boksu śmietnikowego odpowiada 
zarządca/właściciel nieruchomości uwzględniając regulacje zawarte 
w §22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 
z późn.zm. ). Przepisy te między innymi określają odległość miejsca 
gromadzenia odpadów od budynków, granic działek budowlanych czy 
placu zabaw. Określają warunki utrzymania miejsca gromadzenia 
odpadów, wskazując na utwardzenie terenu, drogi dojazdowej itp. 

Miasto nie ma żadnych narzędzi prawnych do wskazania 
odległości posadowienia pojemników od drogi publicznej, czy ciągów 
pieszych. Brak jest w tym zakresie aktów prawnych. 

Weryfikacja prawidłowości segregowania odpadów komunalnych 
jest systematycznie prowadzona przez pracowników Wydziału Usług 

Komunalnych. Do tej pory działania edukacyjno - ostrzegawcze były 
wystarczającym środkiem zaradczym. Ponadto zarządcy nieruchomości 
ściśle współpracują z pracownikami Wydziału Usług Komunalnych, 
wobec powyższego nie było potrzeby wszczynania postępowania 

administracyjnego zmierzającego do podniesienia stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informuję równiez , 
że Wydział Usług Komunalnych nie otrzymuje wielu zgłoszeń od firmy 
odbierającej odpady o prowadzeniu nieprawidłowej segregacji 

w obrębie dzielnicy Łabędy. 
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