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Wielu mieszkańców miasta zostało poszkodowanych w wyniku przyjęcia przepisów 
dotyczących odbioru odpadów. 

Mianowicie dotyczy to osób, które rozliczane są ze zużycia wody na podstawie 
naliczonych ryczałtów. Ryczałt np. naliczony jest jako 4m3 na osobę, w lokalu 
zamieszkują 4 osoby razem 16 m3 i opłata za zagospodarowanie odpadów 178,4 zł gdy w 
tym samym przypadku 4 osobowej rodziny w domu jednorodzinnym opłata wyniesie 116 
zł. A i w jednym i w drugim przypadku Gmina dysponuje wiedzą o liczbie 
zamieszkujących osób. (A znam przypadek gdzie ryczałt na osobę określono na 8 m3 
przy 4 osobach w gospodarstwie domowym, rachunek za śmieci 356,80) 

W sposób jednoznaczny wynika z tego, że opłata jest nierówna dla mieszkańców. Co 
gorsza ta nierówność głownie dotyka tych, którzy zamieszkują lokale w niskim 
standardzie w tym socjalne. 

Jaki sposób działania zamierza Pan Prezydent przyjąć, aby wyeliminować te 
nierówności? 

Czy dla mieszkańców lokali, które zostały obciążone takimi wysokimi opłatami 
wprowadzi Pan Prezydent decyzje o np. ponownym przeliczeniu ryczałtów do czasu 
mam nadzieję zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto 
Zgierz. Którą to uchwałę Klub Koalicji Obywatelskiej wniesie ponownie pod obrady Rady. 
Mam nadzieję, że uda się wspólnie opracować takie zapisy uchwał, które wyeliminują ten 
skrajnie niekorzystny skutek ich wprowadzenia. Pozostaje żałować, że na etapie prac 
w Komisji przy ponownym przyjmowaniu uchwał w lutym gdzie podniosłem ten temat 
nie został on w porę dostrzeżony przez innych. Teraz pozostaje nam reagować post 
factum. 
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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi informuję, że zgodnie z uchwałą Nr XVII/238/2020 
Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy 
Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódz. Z 2020r. poz. 1507) oraz przepisami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z 
późn. zm.) właściciele nieruchomości wielolokalowych (w tym zarządcy) składają deklaracje 
owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej 
wody. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) ilość 
zużytej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego 
braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Mając powyższe na uwadze organ nie 
ma delegacji prawnej do ingerowania w sposób rozliczania opłat pomiędzy właścicielem 
nieruchomości (w tym zarządcą nieruchomości) a lokatorami/właścicielami lokali. 
Jednocześnie należy wskazać, że przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) dopuszczają 
stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na obszarze gminy i różnicowanie stawek opłat jedynie pod względem 
określonych w ustawie kryteriów tj.: w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, 
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów 
wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Inne kryteria różnicowania w 
przedmiotowym zakresie nie są dopuszczone przepisami prawa. 
Zaznaczam również, że lokatorzy, którzy obecnie rozliczają się z ilości zużytej wody 
na podstawie ryczałtu mogą zgłosić się do właściciela nieruchomości (w tym zarządcy) 
w sprawie możliwości zainstalowania wodomierza przy punktach czerpalnych wody 
w poszczególnych lokalach. 
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