
 

Skoczów, dnia 29 kwietnia 2020 r. 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

1. Konsultacje ogłoszono zarządzeniem burmistrza w dniu 7 kwietnia 2020 r. i zamieszczono w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, na stronie internetowej i na tablicach 
ogłoszeniowych urzędu oraz w miesięczniku „Wieści Skoczowskie”. 
2. W wyznaczonym terminie konsultacji, tj. od 15 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2020 r. do konsultowanego projektu 
uchwały wpłynęło 36 uwag od 15 zgłaszających. 
 

WYKAZ UWAG  WNIESIONYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA 

WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA STAWKI 

TAKIEJ OPŁATY   

Lp. Część uchwały, 

której dotyczy 

uwaga 

Komentowany fragment Propozycja zmiany zgłaszającego* 

1. §1 ust.1 wybór metody iloczyn 

mieszkańców x stawka 

ilość pełnych kubłów x stawka 

2. §1 ust. 1 i 2 Połączyć w ten sposób aby w § 

1 i 2 podana była stawka 

Uproszczenie tekstu uchwały  

3.  wysokość opłaty dotychczasowa kwota + 15% 

4. §2 §2 oraz brak uzasadnienia 

wybór metody 

zawarta w załączniku niniejszego formularza 

5. §2 ust.1 stawka opłaty 26 zł od osoby 26 zł od pełnego kubła!!! 

6. §2 ust. 1  15.90 

7. §2 ust.1  (…) w wysokości 26,00 zł od 

osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość; 

opłata dla osób segregujących na tym samym poziomie co jest, 

czyli  

16,00 zł/osoba 

8. §2 ust.1 Stawki za gospodarowanie 

odpadami w wysokości 26zł od 

osoby 

Wprowadzić np. 50% wysokości stawki dla dzieci.; 

9. §2 ust. 1 Stawki za gospodarowanie 

odpadami w wysokości 26zł od 

osoby 

Maksymalnie zmniejszyć proponowaną stawkę 

10. §2 ust.1  Proponowana kwota 26 zł, jest rażąco za wysoka 

11. §2 ust. 1  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 17 zł od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość 

UWAGA! komentowany fragment i propozycja zmiany (pkt 11.) zostały wskazane na sześciu odrębnych formularzach 

konsultacyjnych. 

12. § 2 ust. 2 W jaki sposób właściciel 

nieruchomości 

wielobudynkowej 

nieogrodzonej zdolny jest 

wypełnić obowiązek zbierania 

odpadów komunalnych w 

niekwestionowany sposób 

selektywny posiadając 2158 

współwłaścicieli oraz zbiorcze 

gniazda kontenerowe? Jako 

oczywistą pomyłkę traktujemy 

zapis 78 zł bez uwzględnienia – 

za osobę 

Określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 78zł/os, w przypadku gdy: 

- właściciel nieruchomości ogrodzonej przy braku dostępu osób 

trzecich do gniazda odpadów komunalnych np. domu 

jednorodzinnego, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny 



13.  „Rady Miejskiej Skoczowa w 

sprawie postanowienia o 

odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli z 

nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne”; 

Dopisać „…i nieruchomości zamieszkałych”, i poddać ponownie 

konsultacją społecznym 

14. §2 ust. 3  Stawka za śmieci dla mieszkańców, powinna być taka sama 

15. §2 ust. 3  Likwidacja zapisu 

 UWAGA! komentowany fragment i propozycja zmiany (pkt 15.) zostały wskazane na siedmiu odrębnych formularzach 

konsultacyjnych. 

16. § 2 ust.3 Na jakiej podstawie prawnej 

właściciele nieruchomości na 

której zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomości na 

której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne i są zbierane i 

odbierane w sposób 

selektywny obciążani są opłatą 

jednolitą w wysokości 39zł/os 

W przypadku nieruchomości zamieszkałej i w części 

niezamieszkałej a powstają odpady komunalne i są zbierane  i 

odbierane w sposób selektywny dla lokali mieszkalnych opłata 

wynosi 26zł/os. Lokale niezamieszkałe obciążane będą na 

podstawie deklaracji i wielkości szacunkowej dla danej branży 

ustalonej w regulaminie Gminy Skoczów 

17. §2 ust. 4 

 

 

Na jakiej podstawie prawnej 

właściciele nieruchomości na 

której zamieszkują mieszkańcy,  

a w części nieruchomości na 

której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne i nie są zbierane i 

odbierane w sposób 

selektywny obciążani są opłata 

jednolitą  

w wysokość 117 zł/os? 

W przypadku nieruchomości zamieszkałej i w części 

niezamieszkałej a powstają odpady komunalne i nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny dla lokali mieszkalnych opłata 

wynosi 78zł/os. Lokale niezamieszkałe obciążane będą na 

podstawie deklaracji i wielkości szacunkowej dla danej branży w 

kwocie potrójnej ustalonej w regulaminie Gminy Skoczów 

18.  Podstawa prawna Odsyłam do prawnika 

 UWAGA! komentowany fragment i propozycja zmiany (pkt 18.) zostały wskazane na siedmiu odrębnych formularzach 

konsultacyjnych. 

19.  Projekt uchwały z 07.04.2020 r 

…w sprawie wyboru metody 

ustalania wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne. 

Wadliwa formuła uchwały dotyczy w zamiarze właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i lokali 

niemieszkalnych na których powstają odpady komunalne.; 

Propozycja zmiany: …….. w sprawie wyboru metody ustalania 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy i lokali niemieszkalnych na których powstają 

odpady komunalne 

 

* w protokole nie podano danych osobowych osób zgłaszających uwagi  z powodu obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych (RODO) 


