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Pan
Piotr Fret
Wójt Gminy Koło

Szanowny Panie Wójcie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 21 września br. oraz w związku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) środki z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane
z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W art. 6r ust. 2 ww. ustawy szczegółowo określone zostały rodzaje działań jakie mogą być
finansowane przez gminę z pobranych opłat, czyli:
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługę administracyjną tego systemu;
4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
Ponadto, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć
koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów
komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, a także koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc
nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.
W opinii DGO, o ile nie jest możliwe pokrywanie ze środków z opłat innych działań
niż związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o
tyle możliwe jest dofinansowanie tego systemu z innych źródeł.
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od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, możliwe są następujące sposoby postępowania.
Rada gminy może zmienić uchwałę, o której mowa w art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach poprzez określenie limitu odbieranych w ramach opłaty
odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów
budowlanych i rozbiórkowych etc.
Ponadto, możliwe jest również podjęcie działań dodatkowych takich jak współpraca z
organizacjami odzysku odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów lub
zużytego
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wprowadzających produkty na rynek realizują ustawowe obowiązki w zakresie zbierania
i recyklingu określonych odpadów. Współpraca z gminą może pozwolić na pozyskanie przez
te organizacje odpadów koniecznych do osiągnięcia ustawowych poziomów w zamian za
dofinansowanie gminnego systemu odbierania i zbierania odpadów komunalnych. Kolejnym
możliwym działaniem jest sprzedaż surowców wtórnych pochodzących z odpadów
komunalnych, co powinno przynieść dochód gminie, który obniży koszty systemu. Jednakże
w tym przypadku należy zadbać o wysoką jakość odpadów selektywnie zebranych.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w obowiązującym na dzień
dzisiejszy stanie prawnym możliwe jest podjęcie przez gminę działań mających na celu
dofinansowanie systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w inny
sposób niż poprzez podniesienie opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zatem nie ma
potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przedmiotowym
zakresie.
Z poważaniem
Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
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