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Radny Gminy Lesznowola Marcin KANIA 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mysiadło, dnia 14.07.2010 r.             
 

Wójt Gminy Lesznowola 
Pani Maria Jolanta Batycka – Wąsik 

ul. GRN 60 
05-506 Lesznowola 

 

W  N  I  O  S  E  K 
 

Dotyczy: opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych oraz pism RSR – 7062/27/10 z dnia 9 lipca, 14 czerwca, 24 maja oraz 16 kwietnia 2010 r. 

 

Szanowna Pani Wójt, 
 
 

W związku z otrzymaną niemal identyczną odpowiedzią na moje wnioski uprzejmie informuję,                                                  

Ŝe w Ŝadnej mierze nie moŜna się zgodzić z argumentacją podniesioną w pismach z dnia 9 lipca,                           

14 czerwca, 24 maja oraz 16 kwietnia 2010 r. Moje wnioski dotyczyły spraw gminy oraz opłat za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wydatków mieszkańców),                                          

które mieszczą się w sferze finansów publicznych. W nawiązaniu do Uchwały Nr 185/XV/2008                     

Rady Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi                

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, Uchwały Nr 505/XXXVII/2010                         

Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników  bezodpływowych                   

i transportu nieczystości ciekłych uprzejmie informuję, Ŝe większość firm pobiera od właścicieli 

nieruchomości wyŜsze opłaty od tych określonych w Uchwale co niniejszym raŜąco narusza warunki 

wydanych zezwoleń! Przypomnę, Ŝe przedsiębiorcy wykonując usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych i/lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych od właścicieli 

nieruchomości nie powinni przekraczać ustalonych Uchwałą Rady Gminy Lesznowola górnych stawek 

opłat za wykonywanie tych usług, a takŜe powinni pobierać niŜsze stawki opłat za odbiór odpadów 

komunalnych zbieranych w sposób selektywny. W związku z powyŜszym ponownie wnioskuję                          

o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu wyegzekwowanie przedmiotowych Uchwał Rady 

Gminy Lesznowola. Zaproponowane w Uchwale stawki maksymalne, stawki górne to ceny których 

przedsiębiorca zawierający umowę z właścicielem nieruchomości na świadczenie usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych – nie moŜe przekroczyć!!! 
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Przypomnę, Ŝe przedsiębiorcy uzyskali zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności                         

przy zachowaniu następujących warunków: 

 

1. Przestrzeganiu zapisów Uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 85/VIII/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.                           

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola! 

2. Stosowania Zarządzenia Nr 161/2007 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 października 2007 roku! 

3. Respektowaniu Uchwały Nr 185/XV/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2008 r.                                                 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych                     

od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych! 

4. Stosowaniu Uchwały Nr 505/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010 r.                                       

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia                                   

na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                  

oraz opróŜniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych! 

 

Jednocześnie proszę o szczegółowe wyjaśnienie w jakim celu Rada Gminy Lesznowola podejmuje 

przedmiotowe Uchwały, skoro nie są one przestrzegane przez przedsiębiorców i nie są one skutecznie 

egzekwowane przez właściwy Referat Urząd Gminy Lesznowola?  

 

Nadmienię, iŜ w przypadku naruszenia warunków zezwolenia przez przedsiębiorcę o czym mowa                     

w zezwoleniach, moŜe zostać ono cofnięte bez odszkodowania w trybie ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Reasumując, wnioskuję o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu wyegzekwowanie 

przedmiotowych Uchwał Rady Gminy Lesznowola oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

                                
 
 

    Z wyrazami szacunku, 
 

Radny Gminy Lesznowola 
 

Marcin KANIA 
 


