
Zgierz dn. 14.03.2013 r. 
PREZYDENT 

M i a s t a Z g i e r z a 

dr Iwona Wieczorek 

biURO RADY MiAS "!A .cG!i£RZA Przewodniczący Zarządu Rady 
Osiedla Nowe Miasto 
Pan Andrzej Łaszczewski Wpł 1 k -03- 2013 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa udziela następującej odpowiedzi: 

A d . 1. Rada Miasta zmieniła treść uchwały nr XXXI/325/12 w sprawie określenia wzorów 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwałą 
nr XXXII/341/13, która ukazała się 4 marca 2013 r. w Dzienniku Województwa Łódzkiego. 
Ponieważ uchwała będzie prawomocna od 18 marca 2013 r., termin składania deklaracji 
/ostanie przedłużony do 31.05.2013 r. Zgodnie z powyższym deklaracje nie zostały 
dostarczone właścicielom nieruchomości, a tym samym złożone w UMZ. Jednocześnie 
informujemy, że decyzja o wydłużeniu terminu składania deklaracji podjęta zostanie na sesji 
marcowej. 
Przelewy opłat na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz będą bezpłatne, pod warunkiem, 
że wpłata będzie dokonana za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Zgierzu. 

A d . 2. Wojewoda poprosił o zmianę lub usunięcie niektórych zapisów Regulaminu, m.in. o: 

- wykreślenie ustawowych definicji pojęć o bateriach i akumulatorach przenośnych, 
bioodpadach. deratyzacji, budynkach użyteczności publicznej, kompostowaniu, odpadach 
komunalnych wielkogabarytowych, budowlanych, rozbiórkowych i niebezpiecznych, 
recyklingu, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

- wprowadzenie wymogów dotyczących mycia pojazdów samochodowych oraz prowadzenia 
napraw blacharsko-lakierniczych; 

- określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

- zarzucono RMZ przenoszenie na Prezydenta Miasta Zgierza obowiązku określenia 
terminów i obszarów podlegających deratyzacji, gdyż kwestie te powinny być uregulowane 
w Regulaminie, ponadto zwrócono uwagę na zapisy dotyczące kontroli oraz 
odpowiedzialności karnej za niewykonywanie obowiązków określonych w Regulaminie. 

A d . 3. Urząd Miasta nie ma niestety informacji czy mieszkańcy Zgierza składali odwołania 
a jeśli lak o jakiej treści. 
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A d . 4. Wszystkie zmiany w Regulaminie będą wymagały stosownej uchwały Rady Miasta 
Zgierza, który planujemy podjąć na sesji marcowej. 

A d . 5. Dokumenty dotyczące przetargów są w trakcie przygotowania i realizacji. Zgodnie 
z ustawą prawo zamówień publicznych wszelkie informacje w tym zakresie nie mogą być 
podane do ogólnej wiadomości przed wszczęciem postępowania przetargowego. 

A d . 6. Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi są zamieszczane w prasie lokalnej tj. ITZ oraz na stronie 
internetowej UMZ. 

A d . 7. Gmina Miasto Zgierz na obecną chwilę nie będzie podejmować żadnych działań 
zmierzających do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami wskazuje instalacje, 
do których muszą być wywożone odpady. 

A d . 8. Deklaracji o odpadach nie można było dołączyć do decyzji od podatku i rozprowadzić 
właścicielom nieruchomości, ponieważ uchwala nie była opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Wojewody i nie miała mocy prawnej. 

A d . 9. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma nic wspólnego 
z odśnieżaniem nieruchomości, może obejmować tylko kwestie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, nie odnosi się do kwestii oczyszczania i odśnieżania nieruchomości. 

A d . 10. Nie przewiduje się zmiany sposobu naliczenia opłaty. Rozważamy możliwość 
wprowadzenia rozwiązań przewidzianych ustawą, np. w zakresie zastosowania dopłat lub ulg 
dla określonej kategorii mieszkańców, jednak nie dotyczą one zmiany metody naliczania 
opłaty. 


