UCHWAŁA NR xxvlu/zos/zozu
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
] dniu
w.

19

listopada 2020 r

sprawie mzpnklzznil puycji dn'yuqcej spruciwu miulkxńców walne wywkwści npl-ty
za guspoduruwlniz ndp-ami knmuunlnyml

Na

podsuwa

m.wb

(lcksrjednnlity , Dz. u. z 2020

r,

u,- lustawy zdnia Bmarca
713 z późniejszym! zmunaml)

pu

ma.

1990roku

usamorząxiuc

gminnym

Miejski Będxin:

nchmla:

Po mzpanumu „tym 7|07nntj 21 wncśnin 2020 r, w części skicmwnncj przez Prezydenta
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Uzaudnicnic
zu Września 20m r dn Nady Miciskiei Będzina wpłynęła pciycja daryczaca spizcciwn mieszkancow wobec
Wyaokaścl oplaty za gospodarowamc odpadami lrrimunalny mi

rcrycia zastała przekazana przez Prczydcnla Miara pism=m zzx wrzca'nia 2020 r. Prczydeni Miasra ialrn
picrwainy adrcsai pciycii zzl wizcs'riia 2020 r. prmkwl ja do Rady Mlcjskicj na podsiawra an. o usr | iz
nsraiiy zdnia ll lipca zuu r. npcnciaclr, wskazuiac iq m7pan'zcnie przez Radę Miejską 7godnic
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snami-r Miacra Będzino, przyjęlego uchwalą Ni ll/mols Rady Miejskiej uędzma zdnia
zolxi u sprawic Siarnrii Miasla Będzina, zmlcmrincgu uchwala Nr Wiwa/2019 Rady
Miejskiej Eędzum 7 dnia zx lurcgn zol-z i w sprawie zmiany uchwaly Ni
3 Rady Micyslrici Eędzmn
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Pciycji oraz uchwał Rady,

'uchwhłq Nr xxlll/lssęuzo Rady Miejskiej Będzin.-l zdnia ix samca zuza

r w sprawie wybnm mciridy
iisialcnia srawki nplaiy za gospodarowanie odpadami komunalnymi riraz usialcnia wysokości siawki icj
apiaiy oraz „inlmcriia wczccci zoplary za gnspuiiaroiianic odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomaścl mbnduw'dnych budynkami mieszkalnymi _icdnoradzinnymi knmpmluyących bmadpady
Halluwlqce odpady knmunalnc w kdmririsinwnilru przydomowyrw
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zakrcsic pkt [ pciycii. wlridryrii wnioskodawcy pclyci'i występują owy—cofanie się zdacyzji
prowadzących do wzrnsrii wplat za gospodarowanie ridpadarni kumunalnyml meinie Będzin
wobec
wniosku nwycofame się zdacyzj klara nasrapiia uchwałą Nr XXIWISSHOZO Rady Micjslrici Będzina
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2010 r.
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wc7$ću zapiaiy za gnspodumwame odpadami komunalnymi Whścicleli nieruchomości zabnduwanycn
budynkami mieszkalnymi jednorudzlnnyml knmposlujących nioodpady rrariowmcc odpady komunalne
wkomposmwniku pm'domowym, pnaiannw ., ze wymianie mę zdcayzii oznacza albo uclrylcnic albo
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Będzina. mienionegn uchwala Ni wnim/2019 Rady Micjskic, Będzin.: zdnia leulcgo zowr
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wukmsle inicjarywy uchwaiodawcmj grupy w najmniej

czy wzwlądku zpeiycja zlozona 2I wrzesnia lUŻOr, skierowaną przez Prezydenia Miasia do Rady
Miejskiej 23 wrzesnia
mo r. zamlermją skorzysiac z inicjaiywy nchwalodawczej wzakresie
albo uchylenia albo zmiany uchwaly Nr xxlll/le/zozo Rady Miejs
Będlma zdnia ix czerwca zuza rr
w sprawie wyboru ineiody ustalenia siawki opla-y za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usralenia
wysokosci siawki rej Opłaty oraz zwolnienia w czesci zoplaiy za gospadxmwmic odpadami komunalnymi
wlascicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi komposmjacyeh
oodpady sranowiace odpady komunalne w komposiowniku przydomowym, prosząc o zajęcie sranowiska do
18 lisropada 2020r do godz, 14.00, przy czym brak odpowiedzi na wniosek Komisji zosianie potrakwwany
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-rozpisanic nowego konkurencyjnego przewgu,

-ziniane sysiemu odbioru i rcjcsiriicji odpadow kmnunalnynh,
”stworzenie syaieinu paplawiującegu efekrywnosc seiekiywnej

xbiórrki

odpadow,

,

-ograniczciiie koszrow ninkcjonowariia sysrernu oraz innych sluzacych realizacj paslulowancgo celu
wobec usiawowego podzialu komperencji wgrnin pumlędzy organ sianowiacy iorgan wykonawczy
'
podj
jednoglos'nie decyzje owysląpielf zwnioskiem do Prezydcnia Miasia ozajecic sianowiska
wiych sprawach iprzedsiawienie Kam
meryiorycznych informacji, proszac oich przekazame do
17 Lisiopiida 2020 |. do godz. M.W.
Na posiedzeniu wdniu lx lisiopada znznr. czlonkowie Komisj
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nachylenie lub zmiane uchwaly Nr xxlii/lsmuzo Rady Miejskiej Będzina zdnia ix czerwca 2020 r.
wspiawie wylioru meiody ustalen' stawki opaary za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
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-odpowiedz pisemna 26 lisiopada 1020 r, skiarowal Klub Radnych Towarzystwa Przyjaci
informując, ze me podejmuje inicjaiywy uchwalodowczej w pmdmmlowq sprawie,

budynkami
komunalne
E

-odpowiedz pisemną z 16 lisinpada 2020 L skierowal Klub Rudnych Wspólnie dla Będzina, informujac.
ze nie podejmuje Inicjalywy uchwalodawczej w pncdmioiowej sprawie,
-odpowiedz pisemna 116 lisiopada 2020 r. rkiemwai Prmwudniczący Rady Miejskiej, infurmując, ze
nie podejmuje inicjarywy uchwalodawczei w przedmioiowej sprawie,
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w prwdmiulowej sprawie,
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ujednogiosnie posianowiii, ze komisja Skarg wmoskow ipeiycji Rady Miejskiej nie wysiapi ziaka
inicjanywa uchwalodawcza

Czlonkowie Komisji wzakresie rozparrywania pkt2 pclycjl przeanalizowali przekazane pizez Prezydmla
Miasia meryioryczric iniomiacje na iemni gospodarowania odpadami komunalnymi w miescie, uznając je za
pehiei roeielne
Prezydeni w obsmym maderiale z 17 lisiopada 2020 r.. mając na uwadze ogromny szacunek, klorym darzy
mieszkancow naszego miasia, zaangazowanych rowniez w sprawe peiyeji, meryioryoznie usiosunkowal się do
poszczegolnych pioolemow poruszonych w pki : peiycji.
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w punkcie rym wnioskodawcy wskazali na koniecznosc rozpisania nawegn konkurencyjnego przeiargu.
Prezydenr poinformowal oi-az aspokoil, iz wszysikie Nga
wane przez miasio przerargi zrealizowane sa
zgndme zohowiazujncym przepisami usiawy Piawo zamowień publicznych Wyboru wyko wcy na odbior
izagospodarowanic odpadow komunalnych rowniez dokonano zzachow
m procedur sc le okreslonych
w iej usiawie, z zachowaniem zasad row nego irokiowan , uczciwej konkurencji i przejrzysiosoi. Sugerowane,
ze posiepowaiiic nie bylo konkurencyjne jcsi co naymmej nie na miejscu oraz sianowi wóbę manipulowania
opinia publiczną
wodnikowo Prezydeni poinfomlowai. iz obecna umowa Ubbwlqzllyc do października znzl r. ime ma
mozliwosci rozwiązania lej bez przyczyny Zgodnie z zapisami umowy zamawiajacy ma piawo
do zerwania umowy jedynie w określonych przypadkach, ry wprzypailku braku
rozpoczecia reaiimji umowy,
w mic wysiapiema isroiiicj zmiany okoliczności powoduiacoj, za wykonanie umowy nielezy Winieresie
pulalicznym iip. wivyiiiku urwania umowy z przyczyn innych mz okxeślnnc wumowie wykonawca moze
wysiiip do sądu ozwrol ulraconych korzy
'ak i w samej
Biakine podsiaw prawnych zarowno w imaw
tresci umowy d iej zerwania bez spaiiiienia okreslonych wyzej przeslonck. Jednocznśnic zerwanie
umowy jest
mozliwe jedynie przy zabezpieczenia obniriazywania nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadow
Prawo nie dopuszcu lmłhsuwnma specialnyeh warunkow udzielenia zamhwionia
sziazkii zzerwaniam
ohowiiizujacej umowy iak więc miasro musialnhy zorganizowac nowe posiepnw-anic o ud
enie zamowienia
publiwncgu. Posrepowaiiie iakie josi pnsrępowfmlem unijnym. w zwiazku zczym procedura _,cgo udzielenia
nwa okolo Nm uni, dodaikowo onirzcbny jesr czas na prngomuanie dokumeniacji polegaiacoy na
sporzadzzniu umowy oraz spocylikacii ioioinyeh warunków zamówienia. Przy obecnie zauwazalnej lcndcnqi
do nionopolizowania uslug na rynku odpadowym zerwaiiic umo y moze wiazm' sie zcheoia wykorzysiania
irudnej dla iniasia syiuacji przez podmioiy sunujące w posrepoiian u, w zwiazku z czym ccliy mogą okazac sie
jeszcze wyzsze
odnosząc sie do zgloszonega pomyslu zmia y sysiemu ndhio ii irciesiiaeji odpadow komunalnych oraz
srworzc a sysierrm poprawiającego erekrywno
selektywnej zh 'rki odpadow Prezydent poinformowaL iz
sysrein rcieairacyi iodhiom odpadow komunalnych jesr okreslony prz/:phumi prawa rniasio niemoze
dobrowolnie
okres'lac'
sposobu
ewideneycmowania
odpadow
Zgodnie
z ari óf
usl.314 usrawy o iinzymaniu czysiosci lpnnądku wgminach, podsuwę usialenia wynagrodzenia
za odhierane odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci sianowi siawka za lMg odebranych
odpadow komunalnych podalawę iisraleiiia wynagodmnln za lagospodarowywimie odpadów komunalnych
sraiiowi siawka za Mg zagospodarowanycli odpadow komunalnych koiesiracja odpadow odbywa
sie zgodni:
zpr7cpl$ami usiawy o odpad h Ewidencja odpadow zgodnie z normami usiawy jesi prowadzona w Bazie
danych oprodukiach ioriakowaniach (EDO) om ogospadarce odedamL Zgudnle 12.11.82HSL l iisiawy
o odpadach, BDO ro sysicin iclelnfommryczlly, krory dysponuje baza danych o podmiorach wprowadzajacych
ilo ooioiu prndiikiy ipiodiikay worrakowamach oiaz gospodarujących odpadami.
imo gromadzi dnnc
zwiazane z gospodarka odpadami od zuza .. rejesir rcn Ioslał rozbudowany o kolejne moduly umozliwiajacc
prowadzenie ewidencji odpadow isklauanie sprawozdań zgospodaiowama odpadami wylacznie wformic
eleknoniczney Poprz=z wprowadzen
elekrromczney ewidencji odpadow uszczelniono sysiem gospodarki
odpadami Baza danych o produkiaehi opakowaniach oi-az gospndarce odpadami (BDO) prowadzona jesr przez
marsulku'w wojewodziw [godnie zpnwyuzym, kazdy rransnori odpadow odebranych od wlaś
oli
nieruchomosci na nereiiie i iasia iesr zapisany w sno.
lednoczosnie riezydem podkresl l iz w rycli nudnych okolicznościach wladze miasta nie pozosraja hicrnc,
szukaja nowych rozwiazan wplywujncyoh na uprawnienie sysrerrm odbioru izagospodaiowmiia odpadow,
chociazby uliicgqac sie o pozyskanie dodaikowych srodkow pieniezirych na srinansowanie iakich
przedsiewziecą jak' „Rudawa komposiowni bioodpadow wiredzinie", „.Podziernny/polpoiizaemny sysiern
gnspodixmwanln odpadami wBedzmie" czy „lnsiaiaeya do sorrowaoia odpadow komunalnych wbedzmie".
Laczna wanusć wnioskowanego dornansowania dla wszy lklch projekiow wynosi blisko im min zl.
airzymanie rych srodkow zpewn
a mialoby szanse pnyczy c sie do zredukowania chociaz cze
problemow zwiazanych z koiiiecznos'cia zapewnienia prawidlowego funkcjonowania syswmu gospodarowania
w naszym
odpadami
mieście
Poza
ich
readi
rym
ja
pozwolilaby
na uiworzenie nowych mieisc pracy na iereiiie naszego m sia. Wnioski o donnansowanie zastały skierowane
beanśrcdmo do Prezesa Rady Minisiro'w. Nalezy miec nadzieje. ze Premier RP, kioremu doskonale znany jesi
problem pndwy/ck oplar za Śmiech wramach ohiocanych gminom omid zloiycri. przyzna mieciu Bedzin
zawnioskowane ćmdkl, wszakzc „rimdusz liiwesryeyi Samorządowych"
przeznaczony iesr na doplaiy do
inwesiycji lokalnych, iych „blisko dnmu'
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Olrzymanie donnansowauia do wskwnych projeklo
oraz zmiana oboWlazujacego prawa wzakresie
gospodarowania odpadami uinozliwilyby ograniczenie koszrbw funkcjonowania sysiemii aryin samym
pozwoiriyby na podjęcie dzialari zWiazaayah z obnizenienr opla-y śmlecmwej. Niesieiy. do czasu kiedy iakie
rozwiazania nie pajzwią sie. nie mamy sans do dokonanie jakicjkolwrek zmiany w tym zakresie, aryra samym
nie ma mozliwosci przedsrawienia Radzie Miejskiej pmjcktu uchwaly obmzaiacego slawk. oplaiy za smieci.
iz
prezydeni
zapewnil.
by
miesdknl'lcy
wola
jesi,
ponosili
mniejsze
kosziy.
jego
ale w obecnym sianie piawaymi ju! io po proslu niemozliwe.
„

Prezydem raz jeszcze odniasl się do przyczyn wprowadzenia podwym ,.oplary lmieciowei". kiara sianowi
acji uslawy o urnymaniu czysmści i porządku w gminach oraz lawmowo msuących koszlow
poklosie now
przerwarzania izigospodarowania odpadow Zauwazyl, iz wprowadzenie nowelizacji usiawy wygenerowalo
wiele problemow. budzac konrrowersje wśród samorządowców oraz jak najbardzie, uzasadmona niechęć
mieszkancow. Trzeba być pelnym zrozumienia dla posiawy prezeruowancj przez mieszkańców. klorzy
posiaiyieai przed kuniecmnśmą ponoszenia duzo większych koszlow, wyiazaja swoje niezadowolenie
Niesleiy, przepisy prawne oraz względy ekonomiczne zwiazane z wymogiem zagwaramowania prawidlowego
funkcjonowania syssemu gospodarowania odpadami nie pozwalają na ro, aby „oplara śmieciowa" mogla byc na
niuzym puziumie. lej wysokosc od dluzszego czasu budzi duze emocje. Wario wręc podkreślić, iz wynika ona
zpowodow niezależnych od samorzadu. niezaleaiych od wladz mim. Usranowieaie wymej srawki bylo
bardzo
imdna
ale niesiely kcaicczna decyzja. bowicm nowelizacja asiawy o uozymaniu czysiosci ipnrządku wgrninach
zafundowala narn nowy sysiera gospodarowania odpadamr narzucajacy duzo wyuze oplary zwrazane z jego
airzyniaaiem

no poduyzki przyczynily się.
lydrasryczny wzrosl - az ozozu/a wsrrrsunku do 2017r. - lzw „oplaly marszalkowskiej". lesr ro oplara
ziyuera skladowania odpadow. krora wiaze
znarzaconyra gminom obowiazkiem znimeiszenia
produkowanych przez ich mieszkancow ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacj
oraz do zWiększania odzysku sumwcow wromych. Biak segregacji na wskazanym przez obouiazirjace
przepisy poziomie skulkuje naliczaniem minslu kar przez Wojewodzki lnspekloral Ochrony środowiska
w przypadku nieirsiaipiięcia przez nasze miasio wymaganych poziomow recyklingu za rok zuza wysokośc
kary moze uyni 'c' ponad : ni ay zlorychi w Będzinie dominuje budowniclwo wielorodzinne. aco za
iyni idzie większa anonimowosc miesmncow. krorzy mimo deklaracji segregacji. wzdecydowanei
i niesegregowane. Takie dzialania wprosi przekladaja sie na
wiekszosci wrzucają do koszy ś
konieczność
podwyzszania
opiar
bowiem
w
przypadku
nieosiągnięcia
odpowiednich
za Śm
poziomow odzysku recyklingu miasio musi
,
zaplacic karę. a co zaIym idzie _ koszly poniosą wszyscy mieszkancy,
I

:) ogolny wzrosi cen wszyslkich uslug

zi..

-koszrow energii (n ponad 50% w srosanka do

mix

- kosziow pracy (wzrasi piacy ia imalnej o 30%

-koazibw odbioru odpadow (wnosi

0

w

r.),

srosunku do 2017 r.),

49.6% w swsunku do

zela

r.),

-koszlow odbioru odpadow znieruenomos'ei niezamieszkaiych oraz prowadzenia Punktu Selektywne]
zbiorki odpadow Komunalnych (wnosi o 03% w slosanku do Zolli r.).
Jirosnaca ilos'c wyiwarzanych przez nas smieci › manc) konsumpcjonizm powoduje. iz nasze zakupy
generują coraz większa ilość odpadow. puchndmych chociazby zopakowaii nabywanych przez nas
prodakrow. z roku na rok srednia ilosc produkowanych s'nricci przez kazdego z nas draslyczaiie wzrasia
c)brak rynku zbyIu surowcow wrornych, wzwraizku zczym rośnie koszt wyjęcia iakich odpadow

do zakladu przerwarzajaeego odpady komunalne
e bez znaczenia jesl rakze brak wlasnej insralacji do
przetwarzana odpadow komunalnych. Realizacja urlney inwes1y ] mozliwa jesr wperspekiywie co
najmniej
pięcioleuliej
iaicsiezy
wiaze sie zwieloma
konoowersjami.
chociazby zuwagi
w poblizu swego miejsca zamieszkaniu
na ro. iz czesc mieszkańców nie zyczy sobie

Nie bn znaczenia iesi rowniez posrawa niektórych mieszkancow, kiorzyjak wczesniej wspomniana. wbrew
zlozonyni przez siebie deklaracjom nicscgremija swoich smieci. Niesie-y się wśród nas rowniez iakie osoby.
kolie w ogole nie wnoszą „Oplaty smiecicwej”. ilosc skladanych deklaracji,
aiyni samym

hi

aurwskeemumlusrbexcbiaollml

Uchwliluny

saonia

asńh wsysiein
sysiemarycznic sic zmniejsza akoszry iakiego zacnowania ni=smy ponoszą oozosiali,
uczciwi micwkańny
prezydeni podkreslii, ze kazda ziolowka wniesiona z„oplaiy , icciowej" do budzetu miasla jesi
wylacznie na pokrycie kosziow miazanyclr zpiawidlowa realizacja sysiemu gospodarki
odpadami Usiapoilawca zaklada ze wlasciwie skalkulowana oplaia powinna z jednej siiony zapewniać
sprawne funkcjonowanie sysieinu odbioru odpadów na icicnic miasm, zdmgiej zaś nie pow
a sianowic
zrodla ilodnlkowycii zyskow miasia. Tak WIęc nie ma mozliwosci. aby zrycii śmdków pokiy rip. knszry
budowy nalisponouej wynagrodzeń pracowników samorządowych. oiganizaaji koncoriow plenerowych.
wydatkmwlma

valkie

wskazane

przeslank

sianowia

przyczyn;

wprowadzonej

uchwalona

podwyzki

siawka

wwyxnkuśu 36,001? jesi dosiosowaoa do iealiow, dnckl czemu ma szansę bilaiisowac' się zwyilalkami
ponoszoiiyini przez miasio na funkcjonowanie sysiemu gospodarowania odpadami.
Według

Prezydsnia.

ws'wicilc

przyioczonycii

argumcnlów

niesposon

oprzeć

się

hmmm".

iz wlasciwym adresaiem zlozonej pei
powinien być Sejm RP jako organ uslanawmiacy prawa,
jak i Premier RP, będący pizcikzaawicielsni wladzy wykonawczzaj. To sa organy wlas' we do dokonania zmiany
na
poziomie
usiawodawczyia.
arylko taka zmiana muze skuiecznic rozwmzae piolrleniy
z «nansownaiein gospodaik mieciowej w polskich gminach.
~

Prczydcni siwieidzil. zc aliolzwa nad uni. iz na oiap procedowania acliwal dolyczących usialenia „oplaiy
smieriowcj- wnioskodawcy [ir/Mlmimowej peiycji ic wysiapili ze swoim pomysiaoii, niepodjcli proby
konsiiiikiywncpo dialogu Liczy na to, ze moze ieiaz wloz/z. sie w dzialalnos mająca na will wprowadzenie
iakisj leglllacj'l w polskim piawodawsiwie, kioia pomoglalay rozwiazac plablem msnazycli slawek ..opiaiy
Śmieciowej" w wickszośu gmln, kioic iak jak Będzin, borykaią SIę zw—ciaz rosnacymi koszlaini
runkcjoaowania syslcmu ndbmm i zagospodarowania odpadow Problem bowiem jesi globalny - bardzo wiele
gmin. zarowno rycn wiokszycli, jak niniejszych › rowniez zosiaio zmuszonych do acliw lcnia podwyuo lub
w KlaybhALyCh miesiacaoli - naweijesli głośne (› iym nie mow' licdzie masialoja usianow
I

nlaiogo wslad za uoicsiona perycja Prezydęnl zwraca
ę zupizeimą pios'laa do wmoskodawco'w,
dolaozyl ilo nlegn nl'dz ianycli wlodarzy miasi iw nskanl do wszysikicli sii poliiycziiyclr
indpowlcdpicli
organow
pansiwowycli
oprzyjizenie się ubuwiązującym pizz- 'sorn praw—nym
oraz koszlorii gospodarowania odpadami ponoszonyin przez samorządy. aby izeielnic acenily sytuację oraz
iiypiacowaly nowe rozwiązania piawiic mogac: przyczynic pip do oganiezania rycli kosz-ow.
aby

m' kilka rozwiazan i pomyslow klńrc wano prmdyskulownć na szczeblu rządowym
wiozwiazaniii problema
; do poprawy yyiuac Byc moze
polllogluby siwoizenic ivgólnupulsklcj oazy wszysikicli osób olijoiycl. oplaia za gaspodamwaw'lc odpadami ina
bazie primera PESEL lali innego nmiieiu idcoiyiikacyjnego) być muz/: pomogrylry iiowoczcsne insialacje,
kioic powinny mczwlncmie powslac' w co najmniej kilku iejonaali
naszzgo kiajii, inozc inne rozwiązania
sysicinops iiniiasirukiiiralne, majace [inode wszysikim na cclu usprawnienie segregac” odpadow
(moniiorewane sysicmy pojemniknw podziemnych inazicmoyolil oraz poddanu
w jak największym
Slopnill recyklingowi, czy iez głośni; juz wprowadzenie rozszerzonej adpawledzlxlnnścl prodiicania (ROP),
p0|=gajqcej na odpowiedzialnos'ci finansowej za wprowadzone na rynek piodukiy. kioio poźniej siana się
odpada
Zapewnil, ze jssi oiwairy na dialog
i na wypiaoowanie wspólnego korzysinego
rozwiazania
Prccydem zapewiiil,

7l:

ikiorc moglyby przyczyn
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Prccydęnl wyrazil nadzieje, ze asiawodawca wezmie pod uwagę glosy sainonadow plynacc zcalsj Polski
iwpiowailo siosowne regulacje, kioie pomogą dosiosawao stawkę do mozliwosci Enansowych obywaieli Ni:
powinnismy alegac cliwilowsj pokusic zdobycia poklasku wsrod ludzi, arzeialnie ismniennie dazyc' do
kompleksowego rnzwwzania problemu. jakim są czw. odpady Wyrazil glebokie przekonanie, ze nasi
nas w ioj sprawe, bo walczymy o wspolne dooro

in ioszkaarcy w=sprą

Reasumujac,
I) wobec

braku

iiiicjaiywy

lub
zmiany
uchwaly
sprawie wyboru metody asialenia
siawki opiaiy za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz iisials a wysokosci siewki
iej oplary oraz
zwolnienia w części 7 oplaiy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wł&ćcmlcli nl=ruchoma
uhuikmdnycll lnidyiikarni mieszkalnymi jednorodzinnymi komposiujacycli oioodpady sianowiace odpady
Ni

id

xxlll/lxs/zozo

ncliwalodawczej

Kady Miej kiej Będzina z dnia
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komunaine w komposiowniku przydomowym, czyli wobec inakn pizesianek piawnyei. do wycclnnia sie
z decyzji o nowych swwkuch opiai za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

l)wobec merylorycmej, peinej imielnej informaaji Frezy-iami: Miasla jako niganu wykonawczego,
dowozaeej dmyohomowyi—Ja decyzji idziaiaii wzajoesie gnspodnmwanix odpadami komunalnymi oiaz
związanych z nimi nwarnnkowai.

Komisja Sknrg, Wniosków ipewoji jednogłośnie rekomenduje Radzie Miejskiej sedzina nieuwzględnicnic
petycji w cąści skiemwnnej pm: nezydenia Miasta do Rady Miejskiej.
Przy okazji, Komisja Skarg Wnioskow ipeuyoji wślad za spnsmzenlem viezydenia Minsia uprmjmic
farmuję. że przedminmwa petycja nie apeinia wymagu wynikającegu zanJusLŻphŻuslawy zdnia
ll hpm zoui. operyejaoin bowiem nie wskazano wniej miejsca zamieszkania podmiotów wnosxących
petycję wukiej symaeji. zgudni: zinzniieniem an 7 osi. [ przywołamj naiawy penyeje powinno sie
poxns'xwlc' oaz mzpadnenia !:dnak ze względu na wazny mm:: spoieomy. na mngazowam: mieszkańców
Będaina w sprawę pelyqi. mają; wnioskodawcdw, Komisja mknmrnduj: Radzie Miejskiej Będzina podjęcie
przedmiotowej udiwałyo

r::zmwo
R:.
ly

ui

1

~
ncpgifnca Y

[yn.zfłfbxdńńs

Pnzrwmww'i

ok,

'm'

v

~.;

www

Uumńqxsirsescmsnsiml

mamony

sms

