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Zwracam siQ do pana posla w tmieniu
wlasnym.. Samorzqdu Czestochowskiego
oraz czionk6w Rodzinnych Og:?99* oziaftowvcn
ilc!q.,o.no*," z prodbq o wniesienie
inicjatywy tegistacyjneJ pod...9p?dy xo.i.ji
o'.ironv-3looowis_ka, Zasob6w Naturarnych
id:va celem. zmiany i$tniejqcego ,upjr, ,rt"*t*-"go,
Iwnogzenia
!e-S-n
kt6ry powoduje koniecznose
przez dzialkowc6w zawyzonych oplat
za gospodarowanie odpadami,

okrQgowy

Zlrzqd polskiego

Zwlqzku Dzialkowc6w
Czestochowtef
reprezentuJecy wolg 60s2-czlonk6w stowariyszent"
z
terenu
miasta
czqstochowy,
wnro'kiem z dni, lo kwr€tnia, 2015
zaraczenlu)
tpi.nio-*"
wniosl
rozwiEzanre
o
problemu wynikajecego z podjele] przez
Radq Mtasta tzgsrocnowy uchwaly. ustatajqcej
od odrqbnej dziarki za wyw6z oopjo6w z terenu Rodzinnych
og,odow
#ril?li#"Xn".il.te

w

.

Zdaniem dzrarkowc6w,
.zmrana przepisdw ustawy o utrzymaniu czysto$ci
i porzqdku w srninach *o.o-ygli:nu.,rstawq'z
aniu-ib riitopaaa z6ii i.-f"oiJrj"".
* ?1 Y: t 2015r. poz 87) wywolala wobec nich skutek
przecrwny od z6mierzonego qdyl
w

chwili obecnej sA oT,.

poOrrOjnL ponosie koszty zwjdz"rne
mie;zk;ncv, po orugie jJto *iuiiL,",
dzi.lek rekreacvlnvch zrokarizowanvch na teronie RoD. oiiurtorriru
"
"poliiJrii, ,',",,.n
zdaniem slusznie, iZ doszlo do fozdjrwiqku po.GOiV
a literE prawa. Swiadomosc
I dziararnosi proekorog,czna prowadzona po".-niJn a-u.t
"m ukarana dodatkowq
ri-itala
oplatq
za gospodarowanie odpadami komunarnyrni
zbieranymi w sposob serektywny (w ceru
ograntczenta ilosci wytwarzanych
1ob?wiazani
? gospodarowaniem odpadam_i;.po
ple,rwsze Jako

odpad6w zmiesianyctr;.

n::!a?le legjslacyjnym, tJ d-_9f.0'l:.nl: wpisu w reoatcje art. 6J ust.
3b usrawy ? dhia t3
wrzesnis-1996 r. o utrzymaniu czystojci t porzqdiu-il
por. 1399 ze.zmianaml), d_otyczecego *gqiz-u"ii gminach (t.1. Dz. U. z 2013 r.
z nth,elszego przepisu dziareK
zlokalizowanych na terenach Roo. profonow""i-i"til
,,i,.ny r. zdraczenir].
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