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Interpelacja 

Szanowny panie Prezydencie w związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi 

sposobu naliczania opłaty za wywóz śmieci proszę o podjęcie rozmów i zasygnalizowanie 

administratorom zasobu komunalnego, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowej 

umożliwienia najemcom w jak najszybszym czasie zamontowanie w swoich mieszkaniach 

wodomierza co umożliwi przejście z opłaty z tzw. ryczałtu na opłatę naliczaną za zużycie wody 

z licznika. 

Zwracam się dlatego do Pana o podjęcie rozmów z administratorami bo z informacji 

mieszkańców nie wszędzie administratorzy przychylnie podchodzą do montażu wodomierzy 

w szczególności w starym zasobie mieszkaniowym, których lokatorzy z założenia mają być 

sukcesywnie przesiedlani do innych lokali. 

Montaż wodomierzy można przypuszczać, że w dużej części rodzin wieloosobowych 

zmniejszy ich koszty związane z wywozem śmieci. 

Przykładem może być mieszkaniec, który przy naliczaniu ryczałtowym 8m3 na osobę przy 

4 osobach płaci za wywóz śmieci 356,80 zł . Mając zamontowany wodomierz mogłaby być znacząco 

mniejsza. 

Proszę więc o podjęcie rozmów i przekazanie informacji najemcom lokali gdzie jest woda 

naliczana z ryczałtu informacji o możliwości podjęcia takich działań u swojego administratora. 
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Odpowiadając na Interpelację z dnia 21 kwietnia 2020 roku dotyczącą 

podjęcia rozmów z administratorami zasobów mieszkaniowych usytuowanych na 

terenie Gminy Miasto Zgierz w sprawie umożliwienia najemcom zamontowania 

w swoich mieszkaniach wodomierzy, w związku ze zmianą metody ustalania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi informuję, co następuje: 

W związku z wejściem w życie uchwały Nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza 

z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto 

Zgierz, od dnia 01 kwietnia 2020 r. zmienił się system naliczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, który zmotywował najemców do 

występowania do zarządcy gminnych zasobów mieszkaniowych - Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu z wnioskami 

0 montaż wodomierzy lokalowych. 

Jednakże, z uwagi na wystąpienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii i ustanowienia przez władze państwowe określonych ograniczeń, nakazów 

1 zakazów, ograniczone zostało do niezbędnego minimum wejście przez 

pracowników administracji do lokali, celem dokonania oceny możliwości technicznych 

ich opomiarowania oraz montażu wodomierzy. Ponadto, w okresie epidemii 

obserwuje się niechęć mieszkańców do udostępniania lokali osobom postronnym. 

Nie mniej jednak, jak zapewnia MPGM Sp. z o. o. w Zgierzu, mając na uwadze 

dobro mieszkańców lokali, w których ustalony jest wysoki ryczałt, wynikający 

z rozliczenia zużycia wody na całym budynku, w pierwszej kolejności podjęte zostaną 

próby zainjtalowania urządzeń pomiarowych w tych właśnie lokalach. 



W pozostałych przypadkach, mieszkańcy zainteresowani montażem 

wodomierzy informowani są o możliwości pobrania z administracji warunków 

zainstalowania wodomierzy i wykonania usługi montażu we własnym zakresie. 

W temacie możliwości ingerowania w zasób Zgierskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, pragnę zauważyć, iż jako Prezydent Miasta Zgierza nie mam 

możliwości zobowiązywania właścicieli innych niż gminne zasobów, do jakichkolwiek 

działań realizowanych w ich substancji mieszkaniowej. 
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