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WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

W dniach od 2 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r. na terenie Gminy Siewierz przeprowadzone
zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
W toku trwania konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wpłynęło 50 ankiet badania
opinii mieszkańców zawierających:
42 propozycje pozostawienia stawek opłaty bez zmian,
4 propozycje dot. zróżnicowana stawek w zależności od liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość i utrzymania dotychczasowej metody ustalenia opłaty,
3 propozycje dot. mycia pojemników raz w miesiącu,
1 uwagę, aby ustawodawca w ustawie określił maksymalne stawki opłat,
1 propozycję dot. powołania przez Gminę własnej firmy odbierającej odpady w celu
zminimalizowania kosztów odbioru odpadów,
1 propozycję dot. podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstałymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy do wysokości 14,00 zł od
osoby oraz 32,00 zł od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i
odbierane,
1 propozycję podniesienia w 2019 r. stawki opłaty do wysokości 12,00 zł, a od 1 styczni 2020 r. do
wysokości 15,00 zł oraz dofinansowania do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby, ze środków budżety gminy.
Zgłoszone propozycje i uwagi nie zostały uwzględnione z uwagi na to, iż:
1. Pozostawienie stawki na poziomie stawki z 2018 r. (9,00 zł i 19,00 zł) lub podniesienie jej do
wysokości 14,00 zł lub 12,00 zł od osoby w 2019 r., a następnie do 15,00 zł od osoby w 2020 r. nie
pokryje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
2. Utrzymanie dotychczasowej metody ustalenia opłaty ze zróżnicowaniem stawki w zależności od
liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, nie wydaje się społecznie i ekonomicznie zasadne.
3. Propozycje dotyczące mycia pojemników oraz powołania przez Gminę własnej firmy odbierającej
odpady są bezprzedmiotowe, gdyż nie dotyczą spraw objętych projektem uchwały.
4. Uwaga dot. określenia przez ustawodawcę maksymalnych stawek opłat, aby nie dochodziło do ich
ciągłego wzrostu jest bezprzedmiotowa, z uwagi na zawartą w art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach regulację prawną w tym zakresie.
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