
Łukasz Wróblewski 
Radny Miasta Zgierza 

Zgierz 03 kwietnia 2020r. 

Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Od 1 kwietnia weszła w życie uchwała, która koreluje wysokość opłaty za śmieci ze 
zużyciem wody. Do Urzędu Miasta powinny spływać deklaracje zużycia za I kwartał 2020 
roku, składane przez właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych. 
Osobno deklaracje co do liczby mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej. 
Wobec powyższego proszę o przedstawienie informacji o zadeklarowanych przez 
mieszkańców wartościach, które posłużą do naliczania opłat za śmieci za kwiecień 2020 
roku. 

Proszę o rozbicie wartości na poszczególne rodzaje. 

Z poważaniem. 

Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 



Zgierz, dnia / / /^kwietnia 2020 r. 

Pan Łukasz Wróblewski 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego zawarte w piśmie z dnia 3 kwietnia 2020 

roku (data wpływu do Kancelarii UMZ 06.04.2020) informuję, że kwestie składania 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez względu na 

zmiany jakie nastąpiły w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej 

gminy, kształtują się zgodnie ze wskazaniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.). Dla zabudowy 

wielolokalowej stosuje się art. 6m ust. 2 ww. ustawy który stanowi, iż „W przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na 

danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.'1 Natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej, 

w związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. 

W związku z przedstawionymi wyżej uwarunkowaniami dane, na podstawie których 

właściciele (zarządcy, itp.) poszczególnych nieruchomości zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi ustalać będą wysokość należnej opłaty za miesiąc kwiecień br, powinny być 

dostępne po dniu 10 maja 2020 roku. 


