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Interpelacja
Zwracam się z prośbą do Pani Prezydent o podjęcie działań mających na celu
wykorzystanie nowelizacji
tzw. ustawy śmieciowej i zróżnicowanie „cen
śmieci"
oraz lepsze
dostosowanie tych cen do bardzo zróżnicowanych
dochodów mieszkańców Zgierza.
Proponuję, aby Pan Przewodniczący zorganizował spotkanie radnych i Rad
Osiedli nt. nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej, która została podpisana w lutym
b.r. przez Prezydenta Komorowskiego, a w marcu b.r. wchodzi w życie.
Zmiany w ustawie śmieciowej są zgodne z niedawnymi postulatami
przedstawicieli mieszkańców i samorządów.
Nowela wprowadza zmiany korzystne dla mieszkańców i samorządów.
Chodzi m.in. o wprowadzenie możliwości stosowania różnych metod ustalania
opłat za wywóz śmieci.
Nowela dopuszcza możliwość stosowania więcej niż jednej metody ustalania
opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Oznacza to, że na obszarze jednej gminy samorząd będzie mógł stosować różne
metody ustalania wysokości opłaty.
Zgodnie z ta nowelą gmina ma prawo do różnicowania stawek, stosowania
zwolnień czy też ustanowienia nawet dopłat dla właścicieli niektórych mieszkań
i nieruchomości.
Do ewentualnych zmian trzeba się przygotować.
Dlatego proszę Panią Prezydent o spowodowanie sporządzenia wykazu liczby
rodzin wielodzietnych (posiadających troje lub więcej dzieci) oraz osób i
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Logicznie myśląc ilość wytworzonych śmieci przez człowieka zależy od jego
dochodów. Nie ma dochodu, nie ma śmieci. Mieszkańcy mówią.
Żeby mieć śmieci, trzeba coś kupić, a opakowanie wyrzucić . W ten sposób
powstaje główna masa śmieci.

Gazety i pisma kupują zamożni, bo miesięcznie kosztują one tyle ile zostaje z
minimalnej renty czy emerytury na jedzenie na cały miesiąc pod odliczeniu
czynszu, ciepła wody i światła.
Rachunek za śmieci 50-100 zł na miesiąc dla jeżdżących terenówką lub
mercedesem to są drobne, a dla wielu to są buty dla dziecka lub mięso na cały
miesiąc
Myślę, że budżet na tych ulgach nie ucierpi, a miasto też się nie wzbogaci na
opłatach od rodzin wielodzietnych, bo one i tak nie zapłacą zbyt wysokich
świadczeń. Będzie tylko złość i frustracja.
W noweli sąjeszcze inne korzystne dla mieszkańców zmiany np.
-w celu ułatwienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, ustawa wprowadza
możliwość poboru opłaty w drodze inkasa,
-wprowadza się również możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Pragnę zwrócić uwagę, że inne samorządy już się zajmują

tąfhowelizacją.
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