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Mysiadło, dnia 26.04.2010 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 pisma RSR – 7062/27/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r. 

 

Szanowna Pani Wójt, 
  

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 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. Informuję, równieŜ Ŝe przesłane Referatowi Ochrony Środowiska                          

i Rolnictwa stawki są stawkami obecnie stosowanymi przez przedsiębiorców. Wystarczy po prostu do nich 

zadzwonić lub wysłać e – maila z zapytaniem. W związku z powyŜszym ponownie wnioskuję o podjęcie 

skutecznych działań mających na celu obniŜenie opłat przez wszystkich przedsiębiorców posiadających 

zezwolenie Wójta Gminy Lesznowola na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki i transportu odpadów 

komunalnych, gdyŜ opłaty te nie mogą być wyŜsze od tych określonych w Uchwale, ale powinny być jednak 

niŜsze. 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! Wzorem pozostałych gmin oraz wychodząc 

naprzeciwko oczekiwaniom Naszych mieszkańców proszę o sporządzenie i opublikowanie wykazu firm                       

pod kątem wysokości pobieranych przez nie opłat. Proszę równieŜ o udostępnienie kserokopii wydanych 

zezwoleń dla przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych                                 

oraz uzasadnienie, dlaczego Urząd Gminy Lesznowola mimo mojego trafnie uzasadnionego wniosku                                     

z dnia 17 marca 2010 r. nie chce podjąć rozmów przedsiębiorcami, podobnie jak to miało miejsce z Prezesem 

Zarządu Spółki ”KM” Panem Arturem Radwanem? 
 

    Z wyrazami szacunku, 
 

Radny Gminy Lesznowola 
 

Marcin KANIA 


