
UCHWAŁA NR XII/139/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących obniżenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadne petycje złożone przez współwłaścicieli nieruchomości położonych 
w Sięganowie w sprawie obniżenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do udzielenia odpowiedzi 

wnoszącym petycje i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik
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Załącznik do uchwały Nr XII/139/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 10 lipca 2019 r. do Rady Miejskiej w Łasku wpłynęły dwie petycje złożone przez 
współwłaścicieli nieruchomości położonych w Sięganowie w sprawie obniżenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika.

Przewodniczący Rady zgodnie ze statutowymi kompetencjami skierował petycje do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji  w celu wydania opinii.

Komisja, po zapoznaniu się z petycjami oraz opinią prawną radcy prawnego Urzędu Miejskiego 
w Łasku  ustaliła, że w obowiązującym stanie prawnym uregulowanym ustawą z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 
nie przewiduje się obniżenia lub zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika.

Komisja jednocześnie zwróciła uwagę, że obecnie w Parlamencie trwają prace legislacyjne 
zmierzające do nowelizacji ww. ustawy, zgodnie z którą rada gminy będzie mogła w regulaminie 
określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości w całości lub w części 
z obowiązku posiadania  pojemnika lub worka na te odpady.

W związku z opisanym stanem prawnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała 
Radzie Miejskiej w Łasku uznanie petycji za bezzasadne.

Rada Miejska w Łasku po zapoznaniu się z treściami petycji oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji uznała petycje za bezzasadne.

Pouczenie: 
Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podmiot właściwy do 

rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była 
przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe 
fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
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