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Zapytanie 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Od 1 kwietnia weszła w życie uchwała, która koreluje wysokość opłaty za śmieci ze 
zużyciem wody. 

Zgodnie z odpowiedzią na moje poprzednie zapytanie w tym temacie dane co do stanu za 
pierwszy miesiąc obowiązywania nowych regulacji powinny być aktualne na dzień 10 
maja. 
Wobec powyższego proszę o udzielenie informacji co do: 

- liczby zadeklarowanych osób dla nieruchomości opisanych w § 1. 1. Uchwały NR 
XVII/238/2020 RMZ, (dalej Uchwała) 

- zadeklarowanego zużycia wody dla nieruchomości opisanych w § 2.1. Powyższej 
Uchwały. 

- liczby nieruchomości, dla których zastosowanie ma § 2. 4. Uchwały 

- liczby lokali, dla których zastosowanie ma § 3.1. Uchwały 

Jakie miesięczne wpływy w ramach opłat ustalonych w Uchwale powinny trafiać do Miasta, 
mając na uwadze dane z deklaracji ważnych za kwiecień 2020 roku? 

Jaka jest wysokość faktury za kwiecień 2020 roku wystawionej Gminie. Miastu Zgierz przez 
firmę Remondis z tytułu wykonywania Umowy o zagospodarowaniu odpadów? 

Z poważaniem. 

Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 



Przemysław Staniszewski 
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Zgierz, dnia 

$.000 bi.loio 

Pan Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12 maja 2020r. w sprawie opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuję, że właściciele nieruchomości 

zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym zamieszkują mieszkańcy mieli 

obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie do 10 maja 2020 r. Obecnie trwa weryfikacja złożonych deklaracji 

oraz ich wyjaśnianie i ewentualne korygowanie z uwagi na błędy rachunkowe lub inne 

oczywiste omyłki. Dopiero po dokonaniu stosownych ustaleń deklaracje są wprowadzane 

do systemu informatycznego. Część właścicieli nie złożyła jeszcze nowych deklaracji, 

w wyniku czego będą wzywani do ich przedłożeni zgodnie z przepisami prawa. W związku 

z powyższym informuję, że odpowiedź na Pana zapytania zostanie udzielona niezwłocznie po 

otrzymaniu wszystkich deklaracji, ich zweryfikowaniu i wprowadzeniu do systemu 

informatycznego. Jednocześnie informuję, że na dzień dzisiejszy firma Remondis Sp. z o.o. 

nie wystawiła jeszcze Gminie Miastu Zgierz faktury za realizację usługi w kwietniu 2020 r. 
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