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Zapytania 

W związku ze zbliżaniem się terminu przejęcia przez gminę Zgierz obowiązków w 
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zarząd Rady Osiedla Nowe Miasto pyta o 

1 Jak na dzień dzisiejszy przebiega realizacja składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto będzie ponosił koszty przelewów opłat 
na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz? 

2 Czy realizując swoje uprawnienia nadzorcze wojewoda łódzki dopatrzył się uchybień 
w treści uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania i porządku na terenie Zgierza. 
Jeśli tak to jakie to s ą uchybienia.? 

3 Czy wojewoda łódzki uwzględnił także odwołania od tych uchwał złożone przez 
mieszkańców miasta. Jeśli tak, to jakie? 

4 Czy będzie zachodzić potrzeba ponownego zatwierdzania np. regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w gminie . Jeśli tak to kiedy? 

5 Na jakim etapie są działania związane z procedurą przetargową mającą wyłonić firmy 
realizujące odbiór odpadów komunalnych. Czy sąjuż opracowane specyfikacje 
istotnych warunków zamówienia do tych przetargów. 

6 Jak przedstawiają się działania informacyjne i edukacyjne gminy w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi a w szczególności ich 
selektywnego zbierania? 

7 Czy gmina miasto Zgierz zamierza podjąć działania zmierzające do budowy, 
utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 

8 Dlaczego Urząd Miasta rozprowadzając decyzje dotyczące wysokości podatków od 
nieruchomości w 2013 r nie dołączył do niej wzorów deklaracji opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9 Czy wnosząc opłaty za gospodarowanie odpadami po 1 07 br możliwe będą na 
terenie gminy Zgierz sytuacje z jakimi mieliśmy do czynienia w styczniu i lutym br w 
zakresie długotrwałego zalegania olbrzymich ilości śniegu na ulicach, chodnikach , 
placach czy przystankach komunikacyjnych, to jest miejscach , których właścicielem 
lub zarządzającym jest gmina. Czy zniknie tez kolejność odśnieżania wynikająca z 
kategorii dróg. 

10 Czy uwzględniając zmiany jakie nastąpiły w ustawie, na terenie naszej gminy 
dopuszczony będzie inny niż tylko zależny od ilości mieszkańców sposób naliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W imieniu Zarządu 
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