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Informacja w sprawie propozycji zmian w systemie ustalania opłat za

odpady komunalne

1 lipca tego roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu

porządku i czystości w gminach. Od tego momentu zarządzanie gospodarką

odpadami znajdzie się w naszej gestii.

W wyniku zmiany ustawy właściciele nieruchomości zamieszkałych

zostali zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Miasta znajdują się

20732 punkty adresowe, na których widnieją osoby zameldowane. Liczba ta

określa również szacowaną ilość deklaracji jaka powinna zostać złożona dla

tych nieruchomości.

Wprowadzony termin składania pierwszej deklaracji upłynął 31 marca

2013r. Duża liczba deklaracji napływała jeszcze w miesiącu kwietniu, już po

w/w terminie. Deklaracje te również zostały przyjęte. Łącznie do końca

kwietnia br. do Urzędu Miasta wpłynęły deklaracje dla ok. 16 500 punktów

adresowych (co stanowi ok. 80% szacowanej ilości deklaracji).

W związku z tym podjąłem decyzję o rozpoczęciu indywidualnej akcji

informacyjno-doręczeniowej dla nieruchomości z których informacja w postaci

deklaracji nie spłynęła do Urzędu. Dotyczyło to 4 285 punktów adresowych.

W wyniku tych działań na chwilę obecną uzupełniono deklaracje,

zweryfikowano bądź wyjaśniono wątpliwości dla ponad 2400 punktów

adresowych. Oznacza to, iż dla 18746 punktów adresowych na terenie

Miasta pojawił się stosowny dokument w postaci 19 884 deklaracji, bądź

informacja określająca stan nieruchomości (np. nieruchomość

niezamieszkała, wyburzona, w remoncie itp.). W sumie liczby te wskazują na

ponad 90-cio % wpływ wymaganej ilości deklaracji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i po konsultacjach ze

Spółdzielniami Mieszkaniowymi działającymi na terenie Katowic, proponuję

obniżenie stawki z 14 zł na 12zł od osoby, jeżeli odpady zbierane są w

sposób selektywny oraz zmianę systemu obliczania opłat dla budynków wielo

mieszkaniowych. Zmiana ta spowoduje zredukowanie obciążeń finansowych



dla budżetu domowego każdego mieszkańca oraz zachęci do prowadzenia

selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Katowice.

W celu bardziej elastycznego uzależnionego od lokalnych

uwarunkowań zróżnicowania wysokości opłat ustawodawca w lutym br.

wprowadził możliwość zastosowania różnego sposobu obliczania opłat.

Nowy/proponowany sposób naliczania opłat jest połączeniem metody od

ilości osób (do 4 lokali mieszkalnych włącznie) i od powierzchni (od 5 lokali

wzwyż). Zastosowanie metody od powierzchni pozwoli na uniknięcie

każdorazowego składania korekty deklaracji przy jakiejkolwiek zmianie ilości

osób zamieszkujących dany lokal. Rozliczenie w zależności od powierzchni

lokalu mieszkalnego jest najlepszym rozwiązaniem dla zabudowy

wielolokalowej, gdyż kryterium jest stałe, a rotacja ludności nie ma wpływu na

wysokość opłaty. Co ważne - generowane są wtedy mniejsze koszty

administracyjne.

Proponowane stawki:

dla nieruchomości do 4 lokali włącznie:

- 12,OOzłmiesięcznie jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny

- 20,00zł miesięcznie jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny

dla nieruchomości od 5 lokali włącznie i więcej:

- 0,50zł/ m2 miesięcznie jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny

- 0,82zł/m2 miesięcznie jeżeli odpady nie są zbierane w sposób

selektywny

Mając na względzie politykę prorodzinną zaproponuję Radzie Miasta

wprowadzenie modyfikacji w programie "Nas Troje i więcej" umożliwiające

zastosowanie ulg w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rodzinom wielodzietnym z kartą "Nas Troje i więcej" przysługiwać będzie

20% ulga (dat. opłat naliczonych od liczby mieszkańców zamieszkujących

daną nieruchomość).

Celem wprowadzenia wszystkich wspomnianych wyżej zmian



udogodnień konieczne jest podjęcie nowych uchwał w przedmiotowych

sprawach przez Radę Miasta.

Stosowne projekty uchwał zostały przygotowane i przyjęte przeze mnie w

dniu wczorajszym i dzisiejszym. W najbliższym czasie zostaną one

skierowane do konsultacji społecznych. Przewiduje ich wprowadzenie na

sesję Rady Miasta w czerwcu br. Stawki będą obowiązywały od września

bieżącego roku


