
Wyniki konsultacji społecznych  

projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.  

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami z organizacjami pozarządowymi projektu 

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice informuję, że 

w terminie konsultacji wpłynęły pisma: 

• Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w 

Michałowicach, 

• Stowarzyszenia Zielona Granica, 

• Stowarzyszenia Przyjazne Jutro 

 

 Propozycje zmian ww. projektu uchwały: 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Michałowicach 

podnosi że środowisko senioralne nie jest w stanie pokryć tak wysokich kosztów odbioru 

odpadów, ponieważ ludzie przynależni do tej grupy segregują odpady bardziej skrupulatnie, 

powinni oni być premiowani niższymi opłatami. Zaproponowana została  stawka w wysokości 

20 zł od osoby. Ponadto stwierdzono m. in. że niepotrzebne jest mycie i dezyfekcja 

pojemników. 

Stowarzyszenie Zielona Granica wnosi o ustalenie opłaty w wysokości 19,50 zł za osobę  

a dopłatę za odbiór odpadów pokryć z nadwyżki budżetowej za rok 2019. 

Stowarzyszenia Przyjazne Jutro zgłosiło kilka pomysłów dotyczących zmian w sposobie 

odbioru odpadów na terenie Gminy Michałowice. Poruszone zostały zagadnienia  m. in. 

postawienia na terenie gminy  tzw. „miejskich kompostowników”, możliwości zrobienia 

gminnego kompostownika, przeprowadzenia wśród mieszkańców akcji edukacyjnej dotyczącej 

zakładania domowych kompostowników oraz wprowadzenia biodegradowalnych worków na 

śmieci. Zaproponowali również stawianie na terenie gminy kontenerów na odpady zielone by 

uniknąć ich pakowania do worków. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom 

przygotowane zostały różnego rodzaju ulgi i zwolnienia które mają za zadanie wsparcie 

mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zarówno stawka 

zaproponowana przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenie 

Zielona Granica nie pozwalają pokryć kosztów związanych z gospodarką odpadami co wprost 

wynika z załączonej poniżej kalkulacji.    

 



 

Wariant 

Stowarzyszenia 

Zielona Granica

Wariant Polskiego 

Związku 

Emerytów 

Rencistów i 

Inwalidów

Stawka opłaty dla osób segregujących [zł] 19,50 20,00

Stawka opłaty dla osób niesegregujących [zł] 66,00 66,00

Wysokość przypisu [zł] 413 335,50 421 370,00

Wartość umowy miesięcznie [zł] 687 566,56 687 566,56

Wydatki miesięcznie [zł] 701 571,96 701 571,96

Bilans miesięcznie [zł] -288 236,46 -280 201,96

Bilans rocznie [zł] -3 458 837,55 -3 362 423,55

Bilans za 14 miesięcy [zł] -4 035 310,48 -3 922 827,48

Na wydatki miesięczne składają się 701 571,96

umowa 687 566,56

edukacja 500,00

pszok 5 094,00

administracja 8 411,40

Liczba osób deklarujących segregację (Wg stanu na 04.11.2019 r.) 16 069

Liczba osób deklarujących brak segregacji (Wg stanu na 04.11.2019 r.) 1 515


