BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWIONKA.LESZCZYNY
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
'tel.32
429 59 11,32 429 59 34,iax32 431 17 60

CZERW|ONKA.TESZCZYN'

ZLOZA SUKCESU

www.czenvionka-leszczyny. pl, e-mail : ka@czerwionka-leszczyny.com. pl

Czerwionka-Leszczyny dn, 1 0.09.201 9

r.

GO.6232.11.2019

Pan Adam Karaszewski
Radny Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny
ul. Leopolda Staffa 19
4-230 Czerwionka-Leszczyny

W odpowiedzi na interpelacjq z dnia 2wrzeinia 2019 r. wyja6niam:

Zgodnie z zapisami art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach oraz
niektorych innych ustaw wprowadzonymi w zycie 6 wrze6nia 2019 r. Rada

Gminy, mo2e podjqd uchwalq, w ktore1 zwolni w czq6ci z optaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wla6cicieli nieruchomoSci
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujqcych bioodpady
stanowiqce odpady komunalne w kompostowniku pzydomowym.
Zwolnienie to jest proporcjonalne do zmniejszenia kosZow
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

2e

na podstawie obowiqzujAcych
Jednocze6nie informujq,
przepis6w w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie
brak jest podstaw prawnych do podjqcia uchwaly, w kt6rej mozna byloby
zastosowa6 zwolnienia dla wta6cicieli nieruchomoSci korzystajqcych
z ekologicznych 2rodel ciepla CO.
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Wplynglo do Kancelarii Onia

Adam Karaszewski
Radny GM
Czerwionka-Leszczyny 44-23 0
ul. Leopolda Staffa 19
tel. 501-528-782
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Nr rejestru

Wydzial

Pan Bernerd Strzoda
Przewodniczqcy Rady Miej skiej
GiM Czem,ionka Leszczyny
ul. Parkowa 9

Interpelacja

W zwipku zm,4dow4 nowelizacjQ ustawy o utrzymaniu i czysto6ci w gminach, ktorej
nowe zapisy wchodz4 w 2ycie z dniem 6 wrzesieri 2019 proszg o informaisE czy w oparciu o
dw przepisy Rada Miejska ma moiliwofit zroimicowania indywidualnych wysoko6ci stawek
zawyw6z odpad6w od osob frzycmych uwzglgdniaj4c takie czynniki jak:
a) posiadanie wlasnego kompostownika na odpady BIO
b) korrystanie z ekologicznych Lr6del ciepla C.O
pompy ciepta
piece gazowe
piece olejowe
sie6 zewngtrma
kotly 5 klasy na eko-groszek, pelet

W dotychczasowym stanie prawnym wlaSciciele wlw urzqdzef partycypowali w
kosztach wywozu odpadow BIO i popiotu mimo iZ nie wytwarzali ich wcale lub w
znikomych iloSciach.
W zwi azku z drastycmymi ru 4dovyymi podwy2kami optaty,,marszdkowskiej "
na wysypiskach oraz cen skladowych kosztu wywozu Smieci, aco zatym i&ie przyjgciem
przezRadg Miejsk4; nowych xracznie wy2szych od dotychczas obowi4zuj4cych
indywidualnych stawek za wyw6z odpadow od os6b fizycznych, zasadne jest rozwazenie
mo2liwoSci zr62nicowania przyjgtych stawek uwzglgdniaj4c powy2sze preferencje.
Takie rozrr4zame, chociazby w symbolicznym wymiarze kwotowym bylo by
zgodne z zasadami wspolzycia spolecmego i motywowalo mieszkafrc6w do osi4gnigcia stanu
umo2liwiajacego skorzystanie z preferencyjnych (obni2onych) stawek zawyw6z Smieci.
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Przewo6nicz4cy Komisji
Ochrony Srodowiskq Rolnictwa,
Mienia i Ladu Przestrzennego

