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UCHWALA NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................... 2021 r.

é spkawie wystqpienia do Prezesa Rady Ministréw oraz Ministra Klimatu i firodowiska z apelem
w sprawie kosztéw funkcjonowania systemu gos odarowa ' d d ' 'p mao pa amlkomunalnyml

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym (tj. Dz.U.z 2020 r.
713 ' 'poz. z pozn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta oraz Komisji Gospodarki Komunalnej

§ 1. Wystqpié do Prezesa R d M‘

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

a y mistréw oraz Ministra Klimatu i §rod0wiska z apelem w sprawie kosztéw
——i—-funkcjonowania systemwgospodarowania odpadami komunal ' ' ' " ( ~nyml, stanow1a,cym zaiqczmk do uchwaiy.

§2. Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta do przekazania uchwaly Prezesowi Rad Ministr'i y ow,
Ministrowi Klimatu i Srodowiska oraz Wojewodzie Slqskiemu.

§ 3. Uchwa}a wchodzi w Zycie z dniem podjegcia.

Przewodniczqcy Komisji
Gospodarki omunalnej
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Zaiqcznik do uchwaty Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..202l r.

APEL
Rady Miasta Gliwice do Prezesa Rady Ministréw oraz Ministra Klimatu i §r0dowiska w sprawie

kosztéw funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dobrze funkcjonujqcy system gospodarki odpadami w kraju jest sumq dobrze isprawnie funkcjonujqcych
lokalnych systemow gospodarki odpadami, do utvvorzenia ktoiych zostaly zobligowane gminy. Do realizacji
tego ustawowego obowiqzku gminy muszq otrzymaé ramy funkcjonalno-prawne w postaci wydolnego
ikompleksowego rynku odpadowego wraz z odpowiedniq infrastrukturq — Z jednej strony oraz przejrzystych
zasad W formie przemyslanego istabilnego prawa, zapewniajqcego gminom moiliwosé realizacji naiozonych
na nie obowiqzkow — z drugiej. I, jak wielokrotnie byio podkreslane, z powodow zarowno merytorycznych, jak
i praktycznych, zamiast kolejnej nowelizacji zasadne jest napisanie ustawy 0 utrzymaniu czystoéci i porzqdku
w gminach od nowa.

Planowane zmiany w zakresie wprowadzenia nowych zasad obliczania pozioméw segregacji w kolejnych
latach w drodze etapowania oraz odejscie od restrykcyjnych rozwiqzafi dotyczqcych termicznego
przeksztaicania odpadow to zmiany jednych zwielu czynnikow stale rosnqcych koszow funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wnaszej ocenie braki legislacyjne nadal wystepujq
wzakresie:
- stworzenia sieci instalacji do zagospodarowania odpadéw kazdego rodzaju,
- zapewnienia funkcjonowania rynku zbytu produktow powstajqcych z odpadéw w instalacjach przetwarzania

odpadéw,
- ustalenia wysokoéci i sposobu redystrybucji srodkow finansowych z kar i opiat, w tym m.in. obnizenie opiaty

za skiadowanie odpadow - tzw. opiaty marszaikowskiej, peine finansowanie usuwania przez gminy
porzuconych odpadéw niebezpiecznych z optat za korzystanie ze srodowiska,

-ustalenia odpowiedniej wysokosci iredystrybucji srodkow zsystemu rozszerzonej odpowiedzialnosci
producenta (ROP),

- urealnienia zasad wydawania zezwolefi na przetwarzanie, transport czy magazynowanie odpadow wraz
z kontrola, tej dziaialnosci,

- wprowadzenia zasady finansowania systemow gospodarki odpadami zgodnie z reguiq ,,zanieczyszczajqcy
ptaci” - zakazujqcej wprost dopiacania do nich z budZet6w gminnych.
W dniu 24 listopada 2020 r. weszio w Zycie Zarzqdzenie Ministra Klimatu i $rodowiska z dnia 23 listopada

2020 r. w sprawie powolania Zespolu doradczego do spraw systemowych rozwiqzafi w zakresie gospodarki
odpadami, umoiliwiaj qce wspoiprace Ministerstwa i korporacji samorzqdowych, maj qca, na celu wypracowanie
kompleksowych rozwiqzafi w zakresie gospodarki odpadami, obejmujqce giownie zagadnienia dotyczgce:
- usprawnienia selektywnego zbierania odpadow komunalnych;
- umoiliwienia osiqgania wymaganych przepisami Unii Europejskiej pozioméw przygotowania do ponownego

uiycia i recyklingu,
- obnizenia kosztow funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemow gospodarowania odpadami

komunalnymi,
- systeméw Rozszerzonej Odpowiedzialnosci Producenta (ROP), w tym dokonanie analizy mozliwosci objecia

systemem ROP kolejnych grup produktow,
- opracowania rekomendacji irozwiqzafi prawnych wzakresie wykorzystania bioodpadow do produkcji

nawozow i érodkéw poprawiaj qcych wlasciwosci gleby,
-wspierania zapobiegania powstawaniu odpadow, wtym odpadow iywnoéci, atakze ponownego uzycia

produktow.
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Apelujemy wiec do Rzqdu iParlamentu RP o pilne uregulowanie elementéw obowiqzujqcego systemu
gospodarki odpadami oraz przejrzyste uregulowanie wszystkich niezbednych Zagadniefi gospodarki odpadami
komunalnymi.

Przewodniczacy Komisji
smdar” unalne'_ j F

GgW “/1-
Jacek Trochimowicz
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Uzasadnienie
Jednym z zagadniefi zawartych w Planie Pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2021 r. jest ,,Koncepcja

na odbior i zagospodarowanie odpadéw w mieécie G1iwice”. Komisja odbyia trzy posiedzenia, w dn. 22 lutego
oraz 12 i 19 kwietnia 2021 r., podczas ktorych omawiana by1a powyzsza kwestia. Podczas posiedzenia w dn.
221utego 2021 r. radny Pawei Wroblewski wyrazii poglqd, Ze system prawny w zakresie gospodarowania
odpadami wymaga zmian ustawowych, atakie przedstawii propozycje apelu, ktorq w dn. 18 lutego 2021 1".
przekazai do Przewodniczqcego Rady Miasta z prosbq 0 skierowanie do dalszych prac w Komisji.

P0 zapoznaniu sic; z trescia, apelu, radni Komisji Gospodarki Komunalnej postanowili w dn. 24 maja 2021 r.
podjqé prace w celu przegotowania projektu uchwaiy i zarekomendowaé Radzie Miasta Gliwice przyjecie apelu
jak w zatqczniku do niniejszego projektu uchwaiy, w ksztaicie zaproponowanym przez radnego Paw1a
Wroblewskiego.

Przevvodniczqcy Komisji
G s odarki munalnej
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