UCHWAŁA NR XLIV/311/2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Radnego Rady Gminy Węgierska Górka dotyczącej
wystąpienia Rad Gmin z petycją w sprawie zmiany Ustawy o Gospodarce odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 1372 ze zm.) i art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje
§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją wniesioną przez Radnego Rady Gminy Węgierska Górka dotyczącą
wystąpienia Rad Gmin do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu oraz posłów z petycją w sprawie zmiany Ustawy o Gospodarce odpadami komunalnymi, po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie Rada Miejska
w Szczyrku odmawia uwzględnienia przedmiotowej petycji.
2. Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczyrku zobowiązując do
poinformowania wnoszącego petycję o sposobie załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/311/2022
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 2 marca 2022 r.
W dniu 10 stycznia 2022r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Szczyrku petycja Radnego Gminy Węgierska
Górka dotycząca wystąpienia Rad Gmin do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz posłów z petycją w sprawie zmiany Ustawy o Gospodarce
odpadami komunalnymi.
W petycji wskazywano na konieczność oddziaływania na instytucje biorące udział w procesie
legislacyjnym celem doprowadzenia do uchwalenia przez Sejm nowej sprawiedliwej Ustawy, w której
właściciele firm czyli producenci będą ponosiły koszty za ich utylizację oraz opłatę środowiskową.
W uzasadnieniu odniesiono się do sytuacji Gminy Węgierska Górka. Podano, iż wydatki Gminy związane
z gospodarką wciąż rosną, wskazano konkretne kwoty, stawki, obowiązujące dla tej jednostki samorządu
terytorialnego.
Gmina Szczyrk nie może porównywać się z gminą Węgierska Górka ponieważ jest to gmina w innym
powiecie, nie jest objęta porozumieniem z gminą Bielsko-Biała na zagospodarowanie odpadów, nie jest
w posiadaniu gdzie Gmina Węgierska Górka oddaje odpady. Wybór wykonawcy na odbiór odpadów
następuje na podstawie przetargu i specyfiki każdej gminy indywidualnie. Należy pamiętać, że odpadów jest
generowanych coraz więcej i cały czas jest zauważany wzrost cen energii elektrycznej, wzrost
wynagrodzenia minimalnego, czyli wzrost kosztów płacy, wzrost cen paliwa.
Powyższe nie pozwala poprzeć petycji co do jej treści, która odnosi się de facto do realiów innej
Gminy, niemniej Komisja Skarg Wniosków i Petycji w toku rozpatrywania petycji dostrzegała problemy
zgłaszane przez jej autora i rekomenduje wystąpienie z podobną petycją w imieniu Gminy Szczyrk,
z uwzględnieniem realiów gospodarki odpadami komunalnymi na jej terenie.
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