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UCHWAŁA NR XXII/450/2020 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany metody naliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycję w sprawie zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby składającej petycję 
o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

 
 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/450/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Pismem z dnia 21 października 2020 r. mieszkanka złożyła petycję w sprawie zmiany metody naliczania 
opłat za wywóz śmieci. Pismo zostało skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: 
Komisja), która zapoznała się z wystąpieniem na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2020 r., a następnie podjęła 
czynności wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Gospodarki 
Komunalnej z prośbą o przedstawienie jej opinii jako komisji merytorycznie właściwej w zakresie systemu 
gospodarowania odpadami. Pismem z dnia 25 listopada 2020 r. Komisja Gospodarki Komunalnej przekazała, 
że podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko na temat zasad funkcjonowania systemu odbioru odpadów, 
uznając, że wybrana w Gliwicach metoda obliczania wysokości opłaty jest najbardziej rzetelna spośród trzech 
zaproponowanych przez ustawodawcę. Komisja Gospodarki Komunalnej poinformowała również, że w I 
kwartale 2021 r. zamierza dokonać przeglądu przyjętych w zakresie gospodarowania odpadami rozwiązań. 
Jednocześnie, pismem z dnia 7 lutego 2020 r. obie komisje zostały poinformowane przez Zastępcę Prezydenta 
Miasta o przeprowadzeniu analizy porównującej wszystkie dopuszczalne metody naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami. Analiza ta potwierdziła, iż wybrana dla mieszkańców Gliwic metoda jest 
najbardziej optymalna. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, system gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście 
musi się samofinansować, co oznacza pokrywanie wszystkich kosztów systemu z opłat pobranych od 
mieszkańców (brak jest możliwości prawnej dofinansowania systemu z budżetu gminy). Na opłatę składa się 
między innymi odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie śmieci, prowadzenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK Gliwice), obsługa administracyjna systemu oraz edukacja 
ekologiczna. 

Komisja pragnie również zwrócić uwagę, że Prezydent Miasta Gliwice, w trosce o starszych mieszkańców, 
dla których ponoszenie opłaty za wywóz odpadów jest nadmiernym obciążeniem, daje możliwość uzyskania 
przez osoby powyżej 60 roku życia dofinansowania do opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to jest 
obecnie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, w oparciu o przepisy ustawy o pomocy 
społecznej, regulujące kwestie związane z przyznawaniem zasiłków celowych oraz zasiłków celowych 
specjalnych na wniosek osób zainteresowanych. Mieszkańcy mogą się ubiegać o dopłatę w wysokości 50% 
stawki wynikającej z opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja rekomenduje Radzie Miasta odrzucenie przedmiotowej petycji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 


