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w załączeniu przekazuję, według kompetencji, skierowane do Prezesa Rady Ministrów
Pana Mateusza Morawieckiego pismo Przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy
z 28 listopada 2019 r. przesyłające apel w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym, z kopią do wiadomości
Prezesa Rady Ministrów.

w zastępstwie
Szefa kancelarii PrPzesa Radk Ministrów

awe
Sekretarz
Zastępca Szefa Kancehri; Pro

.

Ministrów

Do wiadomości:
ń

Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy

POLSKA

AL 1Jjazdow,kie 1/3; 00-5-(2 VV,((szawa; tel. +48 (22) 694 75 13 fax -Mu (22) 694 60 71
RODO - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie
informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEG Ł O Ś CI

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
Monika MATOWSKA-GULCZY ŃSKA

Bydgoszcz, dnia 28 listopada 2019 r.
KPRM

RM.0004.302.2019

I I 11111111

lII

AAR473626

Szanowny Pan
Mateusz Mora wiecki
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

'2a/w/i/t
W załączeniu przekazuję Apel Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
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Apel
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2019 r.
do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego
w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
obowiązuje od 6 września 2019 roku, Rada Miasta Bydgoszczy apeluje do Prezesa Rady
Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań w zakresie zmiany szkodliwych
dla mieszkańców zapisów, przez które bydgoszczanie będą płacić dużo wyższą stawkę
za odbiór swoich odpadów, niż powinno to wynikać z rzeczywistych kosztów.
Jedną z ważniejszych zmian w znowelizowanej ustawie jest art. 6k ust. 2a pkt. 5., który
wskazuje, że „(...) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
(...) rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki
opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za
miesiąc - 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem
za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki
o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej
do ich pojemności".
Poprzez taki zapis w ustawie doszło do sytuacji, że maksymalna stawka za pojemnik dla
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, czyli sklepów, pawilonów czy hosteli
nie pokrywa rzeczywistych kosztów odbioru odpadów z tych nieruchomości. W wyniku tego
powstałe straty w systemie muszą ponieść pozostali mieszkańcy. Wszystkie uwagi na etapie prac
legislacyjnych składane zarówno przez Miasto Bydgoszcz jak i Unię Metropolii Polskich zostały
odrzucone. Podczas posiedzeń sejmowych komisji przedstawiciele Miasta Bydgoszczy
informowali o możliwych negatywnych skutkach zmian dla mieszkańców.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miasta Bydgoszczy apeluje o podjęcie działań
związanych z jak najszybszą zmianą w przepisach, polegającą na tym, żeby to rady gmin miały
możliwość ustalania stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych. Dzięki temu wysokość ustalonych opłat pokrywałaby
się z faktycznymi kosztami związanymi z gospodarką odpadami dla tych nieruchomości,
a mieszkańcy nie musieliby ponosić wyższych kosztów w ramach miesięcznej opłaty,
niż wynika to z rzeczywistych przesłanek. Zmiana tylko w tym zakresie mogłaby skutkować
zmniejszeniem stawki dla mieszkańca w Bydgoszczy aż o 5 zł miesięcznie.
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