
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

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

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie petycji w sprawie zmiany metody naliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 12 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 2021 r., poz. 1372), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Podtrzymać stanowisko w sprawie petycji w sprawie zmiany metody naliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyrażone w uchwale nr XXII/450/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji 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. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2021 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 22 lipca 2021 r. mieszkanka Gliwic skierowała do Rady Miasta Gliwice petycję w sprawie 
"zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci". Wystąpienie zostało przekazane do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem podjęcia prac wyjaśniających. Komisja przeanalizowała 
petycję i stwierdziła, że jest ona w treści analogiczna do poprzedniej petycji mieszkanki z dnia 21 października 
2020 r., którą Rada Miasta Gliwice odrzuciła uchwałą nr XXII/450/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870): "Podmiot 
właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była 
przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub 
dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji". 

Mając na uwadze powyższe, rekomenduje się podtrzymanie poprzedniego stanowiska w sprawie petycji 
mieszkanki. 

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