Uchwała Nr XLI/172/2020
Rady Gminy Iwaniska
Z dnia 2 grudnia 2020r.
W sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów
komunalnych ustalonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r poz. 713 z późń. zm.) oraz art.3 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 poz. 1439 ze zm. )
uchwala się co następuje :
§1
Rada Gminy Iwaniska wyraża negatywne stanowisko oraz brak akceptacji co do wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonymi uchwałą Nr XIII/74/2020 z dnia 14 października
2020 r Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
§2
Rada Gminy Iwaniska :
1) ocenia , że opłaty o których mowa w uchwale Nr XIII/74/2020 ustalone zostały w wysokości
nadmiernej , nie uwzględniającej w dostatecznym stopniu aktualnych uwarunkowań
ekonomicznych i społecznych gospodarstw domowych jakie występują w szczególności w
związku ze stanem epidemii COVID 19 ,
2) postanawia zwrócić się do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki o rozważenie
przeprowadzenia ponownej kalkulacji i obniżenie opłat przy szerszym ujęciu czynników
wskazanych w pkt 1 albowiem zastosowanie opłat w dotychczasowym wymiarze stanowi
obciążenie niewspółmierne do sytuacji ekonomicznej i społecznej odbiorców tak powodując
ich nieakceptowalne zubożenie jak i rodząc niebezpieczeństwo wystąpienia zjawisk
niepożądanych w zakresie prawidłowej realizacji przez odbiorców obowiązków prawnych z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kowalczyk

Uzasadnienie
Rada Gminy Iwaniska biorąc pod uwagę liczne wnioski mieszkańców Gminy Iwaniska
w sprawie nadmiernej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiła
zwrócić się do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
o rozważenie
przeprowadzenia ponownej kalkulacji i obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi , albowiem zastosowanie opłat w dotychczasowym wymiarze stanowi obciążenie
niewspółmierne do sytuacji ekonomicznej i społecznej odbiorców powodując ich zubożenie jak i
rodząc niebezpieczeństwo wystąpienia zjawisk niepożądanych w zakresie prawidłowej realizacji
przez odbiorców obowiązków prawnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi .
Rada Gminy Iwaniska ocenia , że opłaty o których mowa w uchwale Nr XIII/74/2020 ustalone
zostały w wysokości nadmiernej , nie uwzględniającej w dostatecznym stopniu aktualnych
uwarunkowań ekonomicznych i społecznych gospodarstw domowych jakie występują w
szczególności w związku ze stanem epidemii COVID 19 . Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie
przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

