piątek 11.30 - 13.30

Chciałbyś zgłosić jakiś problem,
interwencję, a może pochwałę?
Czekamy na Twój telefon
pod numerem 32 230-84-51

Co,
Gdzie,
Kiedy

...............

Telefoniczny Dyżur
Redakcyjny

...............

...............
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Krewna
Faunów
wypiękniała
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Prezydent
konsultuje
Podium

Brakuje pieniędzy
na gliwicki
odcinek DTŚ-ki
Strona 12

...........................................................................................
Drastyczna podwyżka i zmiana zasad
naliczania opłaty za wywóz śmieci
– mieszkańcom Gliwic z pewnością
nie spodoba się proponowany projekt
uchwały w sprawie odbierania odpadów, który miałby obowiązywać
w Gliwicach od lipca przyszłego roku.

Projekt
do śmieci

tygodnie. Śmieci byłyby
odbierane przez firmę wyznaczoną przez Miasto
Gliwice.

Jeśli radni w najbliższy
czwartek przyjmą projekt
bez poprawek, opłaty za
wywóz śmieci będą uzależnione od... powierzchni lokalu a nie od liczby
mieszkających w nim
osób. Stawka za 1 m2
powierzchni
użytkowej
wyniosłaby 0,54 zł (za
odbiór odpadów zmieszanych). Prosty rachunek
pokazuje, że np. pojedyncza osoba zajmująca
100-metrowe mieszkanie
może co miesiąc płacić
54 złote, niezależnie od
ilości wytwarzanych odpadów, natomiast 4-osobowa rodzina w lokalu
o powierzchni 50m2 zapłaci... o połowę mniej.

Komentarz
To jest zwyczajnie zły
pomysł.
Nielogiczny,
sprzeczny
ze zdrowym
rozsądkiem
i NIESPRAWIEDLIWY.
Zamiast opłaty za wywóz odpadów, prezydent
szykuje
mieszkańcom
kolejny podatek od nieruchomości. Nie da się
obronić tezy, że śmiecą
metry kwadratowe lokalu a nie ludzie. Trudno
też wyobrazić sobie jak
będą wyglądały osiedla
domów jednorodzinnych
w miesiącach
letnich,
gdy śmieci będą przez
dwa tygodnie gnić czekając na odbiór. Ten projekt wymaga poprawek.

W znacznie gorszej sytuacji znajdą się właściciele domów jednorodzinnych. Przeciętny budynek
o powierzchni 200m2 to
co miesiąc ponad 100
złotych, na dodatek wywóz odpadów będzie realizowany raz na... dwa

Prezydent nie ukrywa, że w razie konieczności
finansowania przez miasto budowy Podium,
część inwestycji zostanie odsunięta na dalsze
lata. Może to oznaczać brak pieniędzy np. na
remont dziurawej jezdni, nowy chodnik, plac
zabaw, być może wyższe podatki lokalne...
11.12.2012 (nr 599)
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