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W odpowiedzi na interpelację Pani z dnia 28 listopada 2013 r. informuję, że: 

Z tytułu gospodarowania odpadami do budżetu miasta Zgierza na dzień sporządzenia 
sprawozdania za III kwartał 2013 r. wpłynęło: od osób fizycznych łącznie 464.010,81 
zł a od wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych łącznie 560.486,27 zł. Razem wpływy 
wyniosły 1.024.497,08 zł. 
Zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu Wydziału Finansowego ilość kont osób 
wpłacających pieniądze z wykorzystaniem indywidualnego numeru konta wynosi 
8.350 ( na dzień 30.09.2013 r.). Do jednego konta może być przypisanych kilku 
współwłaścicieli, a tym samym wpłacających. 
Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są na bieżąco ewidencjonowane 
na wyodrębnionym rachunku wpłacającego od chwili usunięcia usterek programu 
komputerowego przez firmę SYGNITY S.A. t j . od m-ca listopada 2013 r. 
Egzekucja należności będzie prowadzona przez Stanowisko ds. Egzekucji w Wydziale 
Finansowym UMZ. 

Informacje o numerze konta bankowego, na które mają być dokonywane wpłaty za 
odbiór odpadów komunalnych, zostały dostarczone właścicielom nieruchomości przez 
wyznaczonych do tego celu pracowników za pokwitowaniem ich dostarczenia. 
Aktualnie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza 
zostało złożonych 6 976 deklaracji. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa obecnie 
zajmuje się wyszukiwaniem nieruchomości, z których nie zostały złożone deklaracje. 

Informuję, że koszty finansowe ponoszone w związku z obowiązującym nowym 
systemem funkcjonowania odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto 
Zgierz są na bieżąco analizowane. 
Usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Miasto Zgierz wykonuje Przedsiębiorstwo Usługowe RS II Grażyna Targalska 
z siedzibą w Zgierzu przy ul. 3 Maja 10, które zostało wyłonione w wyniku 
rozstrzygniętej procedury przetargowej. Firma RS II za odbiór odpadów komunalnych 
w III kwartale 2013 r. otrzymało ryczałtowo kwotę 711 244,83 złote. 
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