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Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego: 
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00; 
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - 15:00 

Dyrektor Urzędu 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 238 54 07 
Fax +48 32 238 54 39 
dyr@um.gliwice.pl 

Dotyczy: odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku 
nr 107, zgłoszonego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2021. 

W odpowiedzi na Pana odwołanie dotyczące negatywnej 
weryfikacji wniosku nr 107 informuję, że jego negatywna ocena została 
utrzymana. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od ZBM I TBS Sp. z o.o., 
ze stanowiska na odpady komunalne zlokalizowanego na działce 
nr 129, obręb Wilcze Gardło, korzystały dotychczas wspólnoty 
mieszkaniowe mieszczące się przy Placu Jaśminu 6, 8 i 10. 
Zabezpieczenie infrastruktury niezbędnej do obsługi wyżej 
wymienionych nieruchomości, w tym zabudowa miejsca gromadzenia 
odpadów komunalnych, nie mieści się w kompetencjach samorządu 
miasta Gliwice. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz Uchwałą Rady Miasta Gliwice w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice jest to 
zadanie właścicieli poszczególnych budynków. 

Zlokalizowanie wspólnego punktu odbioru odpadów 
komunalnych na działce nr 129, obręb Wilcze Gardło, dla budynków 
położonych przy Placu Jaśminu 13, 15, 16 i 17 nie jest możliwe, gdyż 
nie będzie spełniać wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 23 pkt 5 
tego rozporządzenia: ,,dojście od najdalszego weJsc1a 
do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
zamieszkania. zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca 
do gromadzenia odpadów stałych ( ... ) wynosi nie więcej niż 80 m". 
W tym przypadku odległość byłaby większa. 

Z poważaniem 

Ju Mijs��� ·;. GliJicach 

Stella Górny 
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