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Sprawozdanie

Bu rm istrza Gm iny i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 28 stycznia 2O21roku

z przeprowadzonych konsultaqi z organizacjami pozazqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z2O2Or. poz.

688 z p62niejszymi zmianami)

W terminie od 21 stycznia 2021 roku do 27 stycznia 202,1 roku Burmistz
Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny ogriosil pzeprowadzenie konsultacji

w pzedmiocie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce _
Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia stawki oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty,

dajqc mo2liwo56 ww. podmiotom wyra2ae swoje opinie w formie pisemnej

lub na wniosek minimum tzech organizacji wnioskowad o zorganizowanie

bezpoSredniego otwartego spotkania dot. pzedmiotowej tematyki.

W ww okresie Stowazyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk zlo2yto uwagi

do pzedmiotowego projektu uchwaly. Zlo2one uwagi to propozycje

wdro2enia pewnych roantiqzah, kt6re w ocenie podmiotu majq doprowadzi6

do ewentualnego obni2enia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. Zaproponowane rozilqzania dotyczqce systemu
gospodarowania odpadami gl6wnie dotyczq zmniejszenia ilo6ci

wytwarzania odpad6w na terenie naszej gminy to m.in.:

1. rozbudowa Punktu SeleKyrvnego Zbierania Odpad6w

Komunalnych o kompostowniki, do kt6rych trafialyby bioodpady

zbierane pzez slu2by komunalne,

2. luorzenie podmiot6w ekonomii spolecznej, kt6re mogq zosta6

wykorzystane w obszarze gospodarowania odpadami

wielkogabarytowymi poprzez np. zaanga2owanie grupy spoiecznej



do naprawy i renowacji starych, zu2ytych mebli oraz

3. podniesienie wysokoSci zwolnienia wla6ciciela nieruchomo6ci

w przypadku kompostowania pzez mieszkaric6w bioodpad6w,

4. zwolnienie w czg6ci lub w calo6ci z oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi os6b potzebujqcych wsparcia fi nansowego.

Propozycja zwiqkszenia zwolnienia dla os6b kompostujqcych

bioodpady nie odnosi siq do projektu uchwaly i nie jest pzedmiotem

konsultacji, jednak zostanie uwzglqdniona w dyskusji nad

ewentualnE zmianq uchwaly w sprawie zwolnienia z czg6ci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wla6cicieli nieruchomoSci

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

kompostujqcych bioodpady stanowiqce odpady komunalne

w kompostowniku pzydomowym.

Zwolnienie wla6cicieli nieruchomoSci w czqsci lub w caloSci

z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z art. 6k ust. 4

ustawy o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach jest

fakultatywne i wymaga pzeprowadzenia pogebionej analizy

finansowej dzialania systemu w kontekScie proponowanych zwolniei.
NaleZy podkre6li6, Ze pzeprowadzenie odpowiedzialnej analizy

mo2liwe bgdzie dopiero po wejSciu w Zycie procedowanego projektu

uchwaly oraz wprowadzonych w bie2qcym roku nowych roantiqzafi

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie

naszej gminy.

Pozostale pzedstawione uwagi do projektu uchwaly r6wnie2

wymagajq analizy pod kqtem mo2liwoSci wdro2enia ich w kontekScie

pzepis6w ustawy o utzymaniu czysto6ci i pozqdku w gminach oraz
zdolnoSci fi nansowej gminy.
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