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

z dnia .................... , ... r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczącymi wyboru metody 
naliczania opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 5a ust. I i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 
559, z późń. zm.) oraz § 15 ust. 3 Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 
z 2018 r., poz. 8154), na wniosek Grupy Radnych 

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: 

§ 1. l. Przeprowadzić w okresie od I września 2022 roku do 30 września 2022 roku konsultacje 
z mieszkańcami miasta Gliwice, w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

2. Konsultacje obejmują wskazanie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a. od ilości osób zafnieszkujących daną nieruchomość 

b. od ilości zużytej wody z danej nieruchomości 

c. od powierzchni lokalu mieszkalnego 

§ 2. 1. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. 

§ 3. Do udziału w konsultacjach mają prawo wszyscy mieszka11cy miasta Gliwice, którzy uko11czyli 18. rok 
życia w dniu rozpoczęcia konsultacji. 

§ 4. l. Konsultacje zostaną przeprowadzone w forn1ie ankiet, które zostaną udostępnione: 

a. w wersji elektronicznej na Gliwickiej Platfonnie Partycypacyjnej decydujMYrazeml 
(https://decydujmyrazem.gliwice.pl) i w Biuletynie lnfonnacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (menu/ogłoszenia i komunikaty/konsultacje społeczne), 

b. .. . . 
w wersJ• pap1eroweJ 

• w siedzibach Urzędu Miejskiego, przy ul. Zwycięstwa 21 i Jasnej 3 IA, 

• w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościuszki 17, Biblioforum przy ul. Lipowej I 

oraz w filiach Biblioteki (adresy i godziny pracy dostępne na stronie 

https://biblioteka.gliwice.pl/o-bibliotece/godziny-otwarcia/), 

• w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa. I, 

w Strefie Seniora przy ul. Studziennej 6, w Dziale Aktywności Społecznej Centrum 3.0 przy ul. 
Jagiellońskiej 2 1, 
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w godzinach funkcjonowania ww. jednostek. 

Informacja o konsultacjach zostanie także opublikowana w „Miejskim Serwisie Informacyjnym", 

§ 5. Uwagi lub opinie będzie można zgłaszać mailowo na adres br@um.gliwice.pl 

§ 6. lnfonnacja o wynikach konsultacji zostanie opublikowana w wersji elektronicznej 

na stron ie internetowej Miasta Gliwice, w Biuletynie lnfonnacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Gl iwicach oraz na platfonnie DecydujMYrazem! Wyniki konsultacji zostaną 

również udostępnione w wersji papierowej w punktach wymienionych w§ 3 pkt b. 

§ 7. Wzór ankiety zostanie opracowany i podany do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta do 26 

sierpnia 2022 roku. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Mając na względzie różną strukturę gospodarstw domowych mieszkańców Gliwic i liczne dyskusje na temat 
wybranej obecnie metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w tym zakresie jest wskazanie przez mieszkat\ców miasta optymaln~j metody 
naliczania opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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