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Poręba, dnia 2 czerwca 2022 r. 

Nr OŚ.6232.0003.2022 

 

 

         

 

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

       Działając na podstawie art. 13 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 

2018 r., poz. 870), zawiadamiam o negatywnym stanowisku w sprawie petycji, wniesionej w dniu 9 marca 

2022 roku. 

 

Uzasadnienie 

       Uzasadnienie zawarto w załączniku do niniejszego zawiadomienia.  

       W związku z powyższym zawiadamiam podmiot wnoszący petycję, że postępowanie w sprawie 

złożonej petycji zostało zakończone oraz postanowiono jak na wstępie.  

 

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 

Z up. Burmistrza Miasta Poręba 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

Renata Otręba 
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Poręba, dnia 31 maja 2022 roku 

 

Nr OŚ.6232.0003.2022  

 

 

 

 

           

         W związku z petycją dotyczącą Uchwały Nr XXXII/331/21  Rady Miasta Poręba z dnia  20 grudnia 

2021 roku informuję, że podjęcie tejże uchwały było niezbędne z uwagi na wzrost kosztów związanych z 

odbiorem i  zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązkowych zadań własnych gminy należy 

utrzymanie czystości i porządku w gminach, w tym w szczególności objęcie wszystkich właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzorowanie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizowania zadań powierzonych podmiotom 

odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Ważne jednak, że zgodnie z art. 5 ust. 1 

pkt. 1 w/w ustawy to: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez 

wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 

utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz 

utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na 

mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie 

gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 

zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Na terenie Gminy Poręba obowiązywała przyjęta, stosownie do przepisu art. 6j ust. 1 i art. 6k ust. 1 pkt. 

1, ust. 2a pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

uchwała nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody 

ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej. Kwestionowana aktualnie uchwała, tj. uchwała nr 

XXXII/331/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. dokonała dopuszczalnej przepisami prawa zmiany stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty podwyższonej. Co istotne, wysokość tychże 

kosztów, w tym po ich zwiększeniu wynika tylko i wyłącznie z warunków lokalnych, a te nie mogą być 

porównywane czy odnoszone do warunków, jakie występują w innych gminach. 

          Jak Państwo zauważyli prawidłowe zarządzanie gminą nie polega na podnoszeniu opłat i podatków. 

Należy jednak stanowczo podkreślić, iż zarządzając gminą należy należycie dbać o jej finanse i 

racjonalnie gospodarować środkami finansowymi. 

          Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym mieście została określona 

w oparciu o faktyczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Szczegółowe 

wyliczenia zostały zawarte w projekcie uchwały Rady Miasta Poręba, który  to projekt – wbrew Państwa 

twierdzeniu - został poddany konsultacjom społecznym  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. Przypomnę zatem, że obowiązująca obecnie stawka opłaty wynika  z poniższego 

wyliczenia, w tym uwzględniającego liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę oraz ilość 

wytwarzanych na terenie gminy odpadów: 

 

I.   Koszty Gminy: 

1. Koszt dzierżawy pojemników : 7.380,00 zł rocznie 

7.380,00 zł : 7.233 osoby = 1,02 zł/mk/rocznie 

2. Koszty zakupu pojemników na odpady : 20.000,00 zł rocznie 
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20.000,00 zł : 7.233 osoby = 2,76 zł/mk/rocznie 

3. Koszty administracyjne systemu  

123.000,00 zł : 7.233 osoby = 17,01 zł/mk/ rocznie 

(koszty osobowe pracowników – przyjęto 1 etat w Referacie Fn i ½ etatu w Referacie OŚ) 

Razem : 20,79 zł/mk/rocznie : 12 miesięcy = 1,74 zł/mk/miesięcznie 

II. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (koszty podmiotu odbierającego 

odpady i przekazującego je do zagospodarowania): 

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

3.022.236,72 zł : 7.233 osoby = 417,84 zł/mk/rocznie 

Razem : 417,84 zł : 12 miesięcy = 34,82 zł/mk/miesięcznie 

 Ogółem :  

I –  Koszty Gminy                  II – Koszty odbioru i zagosp. odpadów 

1,74 zł/mk/miesięcznie     +         34,82 zł/mk/miesięcznie   

                  = 36,56 zł/mk/miesięcznie  ≈ 36,60 zł/mk/miesięcznie 

 

        Uchwała została podjęta w granicach obowiązującego prawa, a przyjęta stawka nie jest stawką 

maksymalną, jaką dopuszczają przepisy, tj. art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. Przepis ten stanowi, że rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne 

stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą miesięcznie 

w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca. 

       Zważyć należy, że przedmiotowa uchwała poddana była ocenie przez Wydział Nadzoru Prawnego 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalna Izbę Obrachunkową w Katowicach, które to organy 

nie dopatrzyły się jakichkolwiek uchybień w omawianym akcie prawa miejscowego, co potwierdza jej 

prawidłowość pod względem prawnym. Rzeczona uchwała funkcjonuje zatem w obrocie prawnym i na 

ten moment brak jest podstaw do jej zmiany. 

      Należy podkreślić, że całość kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi powinna być pokrywana przez środki pochodzące z opłaty ponoszonej przez mieszkańców. 

Wykonanie budżetu za 2021 r. w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie miasta Poręba przedstawia się następująco: 

1. Wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez 

mieszkańców: 

Ogółem : 2 469 608,44 zł  z tego : 

− opłaty za zagospodarowanie odpadami  : 2 460 246,69 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490), 

− koszty upomnienia : 7 290,46 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640), 

− odsetki od nieterminowych wpłat: 2 071,29 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910). 

Stan należności wymagalnych na dzień 31-12-2021 – 97 375,43 zł 

2. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

Ogółem : 2 898 401,98 zł z tego : 

− 2 752 969,50 zł  (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300) wydatki poniesione na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie 

miasta Poręba w związku z  realizacją usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Poręba a Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie, 

− wydatki poniesione na  dzierżawę pojemników poj. 1100 l na odpady komunalne w ramach 

umowy z firmą IMPEX Szczecin w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi – 7 380,00 zł. (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300), 
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− wydatki poniesione na zakup pojemników z dostawą i oznakowaniem boksów 

śmietnikowych – 13 419,30 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300), 

− 1 000,57 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4430) – wydatki związane z kosztami komorniczymi, 

− 107 194,86 zł  (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010, 4110, 4120) – wydatki związane z obsługą 

administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się 

wynagrodzenia brutto pracowników wraz z pochodnymi  ZUS pracodawcy i F.Pracy (1 i 1/2 

etatu ) 

− 3 000,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4440) – wydatki na odpisy na ZFŚS pracowników 

obsługującymi system gospodarowania odpadami komunalnymi, 

− 13 437,75 (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210) – zakup pojemników na odpady. 

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2021 : 42 602,50 zł 

Deficyt roku 2021 - 428 793,54 zł. 

W roku 2020 wystąpił również deficyt w wysokości 630 454,14 zł  w gospodarce odpadami  w związku 

z tym w roku 2021 Miasto nie realizowało wydatków,  o których mowa w ust. 2b i 2c  ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w Gminach. Natomiast w przypadku konieczności usuwania dzikich wysypisk 

klasyfikowano tego rodzaju wydatki w rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi". 

Jak wynika z wyżej przedstawionej analizy wykonania budżetu w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi  obniżenie stawki do poziomu 29,00 zł za osobę spowodowałoby zwiększenie deficytu 

budżetu co najmniej o 659 649,00 zł.  Pozostawienie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami na dotychczasowym poziomie spowodowałoby konieczność pokrywania deficytu w tym 

zakresie z budżetu gminy kosztem realizacji inwestycji, które wpływają na rozwój Gminy. 

        Odnosząc się do kwestii wyłonienia nowego podmiotu realizującego usługę odbioru i 

zagospodarowania odpadów należy zauważyć, iż ogłoszenie przetargu w tym zakresie nie gwarantuje 

obniżenia kosztów realizacji tego zadania – na ten moment brak jest też podstaw do zmiany podmiotu 

realizującego w/w usługę.  

 

Burmistrz Miasta Poręba 

Ryszard Spyra 
 

Otrzymują : 

1. Adresat 

2. OŚ aa 
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