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Wójt Gminy Lesznowola 
Pani Maria Jolanta Batycka – Wąsik 
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05-506 Lesznowola 

 

I N T E R P E L A C J A 
 

 

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

Szanowna Pani Wójt, 
 

W minionym miesiącu otrzymałem wiele e - maili od mieszkańców,                               
którzy otrzymali od jednostek (zakładów) posiadających zezwolenie Wójta Gminy 
Lesznowola na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki i transportu odpadów 
komunalnych (w tym segregowanych) i nieczystości ciekłych na terenie gminy miesięczny 
wymiar opłat z wykazaną tam podwyŜszoną opłatą za zbiórkę i transport odpadów 
komunalnych (w tym segregowanych) i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lesznowola.  

W związku z powyŜszym zwracam się z ogromną prośbą o podjęcie rozmów z jednostkami 
(zakładami) posiadającymi zezwolenie mających na celu zmniejszenie opłat za zbiórkę                             
i transport odpadów komunalnych (w tym segregowanych) i nieczystości ciekłych z domów 
jednorodzinnych oraz Wspólnot Mieszkaniowych oraz zobligowania jednostek (zakładów)                             
do zainwestowania w urządzenia do sortowania odpadów i kompostowania.     

Warto wspomnieć, Ŝe 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 oraz Wspólnot Mieszkaniowych zapłacą mniej.                                     
Zmniejszenie opłat zapobiegnie równieŜ przypadkom podrzucania śmieci oraz wywozu 
śmieci na nielegalne wysypiska lub ich spalaniu.  

Jednocześnie proszę o podanie obowiązujących na terenie Gminy Lesznowola dolnych                        
i górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych (w tym segregowanych)                        
i nieczystości ciekłych z podziałem na jednostki (zakłady) posiadających zezwolenie.  

      Z wyrazami szacunku, 
 

Radny Gminy Lesznowola 

 
Marcin KANIA 


