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I N T E R P E L A C J A (2) 
 

Dotyczy: Zmniejszenia opłat za zbiórkę i transport odpadów komunalnych        
                i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lesznowola 
 

Szanowny Panie Wójcie,  
 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.02.2010 r. (znak: RSR-7062/27/10) 
uprzejmie informuję, iŜ Urząd Gminy Lesznowola mimo, Ŝe nie ma ustawowego wpływu                  
na warunki zawarte w umowach cywilnoprawnych na wywóz nieczystości stałych 
zawieranych pomiędzy mieszkańcami, a jednostkami (zakładami) posiadającymi zezwolenie, 
moim zdaniem powinien podjąć się skutecznych rozmów mających na celu zmniejszenie 
opłat za zbiórkę i transport odpadów komunalnych (w tym segregowanych) i nieczystości 
ciekłych z domów jednorodzinnych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz zobligowania jednostek 
(zakładów) do zainwestowania w urządzenia do sortowania odpadów i kompostowania.     

Moim zdaniem w czasie rozmów warto wspomnieć, iŜ jednostki (zakłady), które zainwestują 
w urządzenia do sortowania odpadów i kompostowania, mniej śmieci skierują na wysypiska. 
JeŜeli uda się duŜą ilość śmieci posortować i skierować do przetworzenia, to ostatecznie na 
składowisko trafią tylko te, z którymi nic juŜ nie da się zrobić. Moim zdaniem taka 
gospodarka odpadami spowoduje, Ŝe mieszkańcy domów jednorodzinnych i Wspólnot 
Mieszkaniowych zapłacą mniej. Zmniejszenie opłat zapobiegnie równieŜ przypadkom 
podrzucania śmieci oraz wywozu śmieci na nielegalne wysypiska lub ich spalaniu.  

Jestem przekonany, Ŝe skuteczne lobbowanie w/s zmniejszenia opłat za zbiórkę i transport 
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lesznowola przyczyni się 
do zwiększenia skuteczności i popularności wśród mieszkańców Naszej gminy                            
Apelu „Podatki 2010” oraz Akcji „Zamelduj się!!! Lub złóŜ NIP-3!!!” 

Jednocześnie proszę o uzasadnienie, dlaczego Urząd Gminy Lesznowola mimo mojej 
trafnie uzasadnionej Interpelacji nie chce podjąć rozmów (zorganizować spotkanie,                      
wysłać propozycję/ofertę i etc.) z jednostkami (zakładami) posiadającymi zezwolenie?  

      Z wyrazami szacunku, 
 

Radny Gminy Lesznowola 
 

Marcin KANIA 


