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Grzegorz  SMOLIŃSKI      Podkowa Leśna, 

radny miasta Podkowa Leśna     01.07.2014 roku 
drogą elektroniczną, 01.07.2014r. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Podkowa Leśna  

Alina Stencka  

  

             INTERPELACJA  RADNEGO  
w sprawie wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz dopłat  

z budżetu miasta do tej opłaty 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. 

zm. -  u.u.c.p.g.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  Przepis ten w sposób enumeratywny stanowi, na jakie działania 

przeznaczona jest ta opłata. Ww. ustawa nie przewiduje możliwości dotowania 

przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 

Art. 6k ust. 4. u.u.c.p.g. zezwala radzie gminy przy określaniu warunków opłat 

za odbiór odpadów na różnicowanie  stawek opłaty, wprowadzanie zwolnień 

przedmiotowych oraz ustanawianie dopłaty dla właścicieli nieruchomości pod 

warunkiem, że spełniają oni ustalone przez radę kryteria (np. rodziny 

wielodzietne, osoby w trudnej sytuacji). Rada Miasta Podkowy Leśnej nie 

podjęła uchwały w sprawie wprowadzenia zezwoleń przedmiotowych oraz 

uchwały w sprawie ustalenia dopłat do opłaty za odbiór odpadów. 

 

Możliwość dotowania systemu gospodarki opadami daje ustawa z 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 

z późn. zm.):  z art. 400a ust. 1 pkt 8  wynika, że z środków pochodzących z 

opłat środowiskowych można dotować przedsięwzięcia związane z gospodarką 

odpadami.  Jednakże gmina musi najpierw naliczyć opłatę, uwzględniając 

wszystkie koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 u.u.c.p.g., a następnie rada 

gminy może podjąć uchwałę o przeznaczeniu środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska na dofinansowanie systemu gospodarki odpadami. 

 

W planie dochodów budżetu miasta na 2014 rok zaplanowano 1.000,00 zł  

z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska. Rada Miasta Podkowy Leśnej 

nie podjęła uchwały w sprawie dopłat do opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych,  finansowanych z opłat środowiskowych.  

 

Komisja Rewizyjna we wniosku absolutoryjnym z 04.06.2014r. stwierdziła, że 

w 2013 r. różnica pomiędzy wysokością opłaty za odbiór odpadów a płatnością 
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dla wykonawcy usługi, wyniosła  20.000,00 zł  miesięcznie. Różnica ta 

pozostaje na podobnym poziomie także w 2014 r. -  w odniesieniu do kosztów 

wynikających z przetargu roczna dopłata z budżetu miasta do systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi  wynosi ponad 200.000,00 zł.  

 

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za odbiór odpadów, 

przyjmując kwotę 10,00 zł od osoby na miesiąc za odbiór odpadów 

segregowanych i 30,00 zł za odpady niesegregowane (126/XXV/2012 z 

06.12.2012 r.).  Deklarację złożyło 3.400 mieszkańców, w tym 181 zgłosiło 

niesegregowany sposób odbioru odpadów (wg ustaleń KR). 

 

Proszę o pisemną informację: 

1. Jakie są aktualne miesięczne koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 2 

u.u.c.p.g. : 

a)  odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych;  

b)  tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;  

c) obsługi administracyjnej tego systemu? 

            Proszę o informację o kosztach dla każdego z ww. punktów oddzielnie. 

2. Jaka jest podstawa prawna dokonywania od początku wejścia w życie 

obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

dopłat z budżetu miasta do opłaty za obiór odpadów dla wszystkich 

mieszkańców? 

 

W ww. wniosku z 04.06.2014 r. Komisja Rewizyjna  sformułowała zalecenie 

ponownego przeanalizowania przez RM wysokości opłat za odbiór odpadów.  

Przygotowanie materiałów dla Rady Miasta, w tym projektów stosownych 

uchwał, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców oraz 

zebranie ponownych deklaracji, leży w kompetencji Burmistrza Miasta. 

 

Mając na uwadze zbliżające się prace nad założeniami do przyszłorocznego 

budżetu miasta,  proszę o pisemną informację: 

3. Jakie działania zamierza w najbliższym czasie podjąć Burmistrz 

Miasta w celu dostosowania wysokości opłat za odbiór odpadów do 

rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi? 

 

Interpelacja w związku z wnioskiem mieszkanki z dnia 29.06.2014 roku. 
Grzegorz Smoliński, radny 
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