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LIST POPARCIA

Popieram Apel ZarząduZwiązku Gmin Sląska opolskiego z dnia 6 lutego 2013 r. do

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie nadzv,ryczajnej inicjatywy legislacyjnej

w sprawie zmiany terminu wdraŻanianowych obowiązków gmin wynikających z nowelizacji

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wobec

zagroŻeń dla f,rnansów gmin w Polsce.

Gmina Lasowice Wielkie zgadza się z opinią Zaruądu ZGSO' jŻ wdroŻenie przepisów

ustawy z dnla 1 lipca 2OII r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

oraz niektórych innych ustaw moŻe spowodowac powaŻny kryzys w wielu samorządach

gminnych w Polsce. Dodatkowo Ustawa z dnia Ż5 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. IJ. z dnia 19 lutego 2013, poz.228)

wprowadza nowy art. lqaustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu:

Wójt, burmistrz, prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania

wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji

acJministrcłcyjnej, który rodzi dodatkowe problemy' gdyz Gminy będą musiały rozwiązac je w

sytuacji, kiedy juz od 1 lipca 2013 r. powinien działać system pobierania opłat. Prowadzenie

egzekucji opłatbędzie wiązało się z koniecznością zatrudnienia osób do stosowania środków

egzekucyjnych, co stanowić będzie kolejny problem finansowy t otganizacyjny gmin'

Postulujemy równieŻ o wprowadzenie moŻliwości zwrotu kwoty pienięznej np. w

postaci kaucji zwrotnej, którąmieszkaniec mógłby ottzymywać od gminy w zamian zakaŻdą

oddaną butelkę (zarówno szklaną jak i plastikow{, co naszym zdanięm przyczyntłoby się do

zwiększenia efektywności segregowania wśród mieszkańców, a tym Samym zwiększenia

odzysku.

Popieramy stanowisko Zatządu Związku Gmin Sląska opolskiego o podjęcie działan

w celu opoźnieniawejścia w Życie w/w ustawy, o co najmniej sześć miesięcy' Jest w niej

bowienr Szel.eg nieŚcisłośc i, zwtązanych na przykład z ksztahowaniem się cen' Właściwe

koszty będą znane po ptzetargach, a ustawa jak gdyby odwraca kolejność rzeczy. Najpierw

nakazuje ustalió opłaty, natomiast jakie będą koszty okaŻę się poŹniej' Sejm dopiero pod

koniec stycznia znowelizow ał przepisy ustawy, w związku z tym większość samorządów

będzie musiała przyjąć nowe uchwały, a tym Samym regulaminy podjęte przed 3I'I2'20I2 r'

staną się niewazne. Dlatego teŻ naszym zdanięm konieczne jest przesunięcie terminu wejścia

w zycie w/w ustawY.
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Ape|ZarząduZwiązku Gmin Śląska opotskiego o podjęcie nadzwyc1aj1e! inicjatywy_- -i"gi.lućyjnej 
w sprawie zmiany terńinu wdrażania n9ryvch obowiązków gmin - _ .

wyniiia;ącyti' "'o'"óHzacji 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i-'J - " 'p"orządku w gmiirach _wobec zagrożeń dla finansów gmin w Polsce

Zarząd Związku Gmin Śtąska opolskiego zlryraca się do Pana Prezydenta RP z apelem o

podjęcie naózrłryczajnej ińic;atyv.y legiilaryjnej. w..sprawie zmiany terminu wdrażania
io*v"r' orowiązt<ow gńin wyni-Lają"yct' z nowelizzcji ustawy z dnia 13 vrześnia 1996 r. o
utnymanio 

""y'toś"i 
ipo."ąot o w gminach (Dz. U. zŻ0I2 t. paz' 391, z późn' zm')'

Wdrożenie ,,rewolucji śmieciowej", czyli ustawy z dni1 1 lipca Ż01I 'r o--zmianie ustawy o

utrzymaniu czystości"i porządku w gminich oraz niektórych innych ust1r1 (D".'U. z20II r. Nr 152,

por.8971,któia weszła w zycie * dniu l stycznia 2012 r., rodzi uzasadnionę obawy, że spowoduję

ir,u - II połowie ŻO13 r. po*-ny kryzys wwielu samorządach gminnych w Polsce. Wdrożenie od

1 lipca )ors .. systeńu, w i.tóry- opłaty za odbiór odpadów komunalnych staną się
docńodem własnyń gminy i muszą wystarcryć na pokrycie wydatków na^zagospodarowanie

odpadów, stworzy zigroienie dla finansów gmin.-W-dniu 15 listopada'}}I2 r., gdy \uzd,,l z
p",'ła""tow, Buńistriów i Wójtów przedstawiał RIo i Radzie proj9kt budzetu gminy na20.I'3.r.,

nie były Znane budżetowę konseiwencję tak więlkiej zmiany. Do tej pory nie sposób przewidzieć

'r.ut(or]u 
przyszłychprzetargów i innych finansowych parametrów nowego systemu. Uchwalona w

o"i' zs iycźnia'Zat\ r. prńrSejm zinicjatylvy Sęnatu nowelizacja ustawy nie poprawiła sytuacji.

DziałĄąc od 22lat w ramach Związku mamy doświadczenia z okresu innej zmiany, którą było

ourig"i"'v:'e przejęcie przez gminy prowadzenia szkół podstawowych od 1 stycznia 1996 r'

rrońadzóny prr€r' Ziiązek -*o''itoiing oświatowych 
. 
wydatków gmin wzbudziŁ wówczas

zainteresowanie Sejmu. Nisz raport przedstawiliśmy Komlsji Sejmowej we wrześniu l998 r. Przy

*."y.tr.i"ł' róznicJch problem wygiądał podobnie. _W.1996 r. w relacji do roku poprzedniego

u"aź"tv gmin zwiększly się skokówo po stronie dochodów (subwencja oświatowa) i wydatków na

ut zyiułte szkół, iecz'szybko okazaŁo śię, ze gminy muszą dopłacać do tego zadania.

Tqaz skala problemu jest większa, a sytuacja gmin trudniejsza. Z jednej sqoły obowiązki prawne'

z drugiej inieresy miJszkańcó* -'*ybo.ców._Zamieszanie z ustawą ,,śmieciową'' nadal utrudn-ia

p."cyiyjn" wyliczenie wysokości ópłat. Istnieje wysokie ryrykoo że .gminy będą musiaĘ
aopiu"ie do ńowego systemu, jeŚli suma opłat okaże się niervystarczająca. Równoczęśnie od

2013 r. ustawa o fin"ansach publiiznych nakazuje równoważęnie wydatków bieżących do dochodów

biezących. Ze środowist<a tło dociórają do naś obawy o utratę płynności finansowej ptzez gminy.

Pamiętamy poprzednie skuteczne inicjatywy Prezydenta RP w sprawie polskiego orła na

koszulkacfl sportowców i w sprawie zaostrzenia wymogów dla manifestacji ulicznych' WyraŻamy

pogląd, że gioŻącego nam kryzysu samorządów gmiryy9h nie da się porównać nawet z powodami

pił"'"'ię"ń o dwa"lata obowiąźku szkolnego dlalz_eściolatków. Uważamy, że o co najmniej s-ześi
'miesięcy powinno być przesunięte wdroźenie tak wielkich zmian wynikających z o,rewolucji

śmieciowój''. Ten 
''u, 

pb"*oli na sprawdzęnię tpoprawienierorwiryan w każdej gminie.
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