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Uzupełnienie Petycji z dnia 21.12.2019
Dotyczy ogromnego wzrostu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi z
nieruchomości zamieszkałych w 2020r. oraz niedozwolonej pomocy publicznej dla
właścicieli posesji niezamieszkałych.
Sz. P. Michał Kurtyka Minister Klimatu ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Sz. P. Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości Poseł na Sejm RP ul.
Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
Ą

Odnosząc się do Pisma o sygnaturze RKT.80.4 2020 MK Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów przedstawiam pisemne uzupeł nienie Skargi z dnia 21.12.2019r.
1) Ustawodawca znowelizowaną wrześniową Ustawą z 2019r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach dopuścił się niedozwolonej pomocy publicznej
poprzez:
Wprowadzenie max kwoty opłaty 53z1 za pojemnik 1,1m3 które gminy mogą naliczyć
za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli z posesji niezamieszkałych tj. firm,
przedsiębiorstw, różnego rodzaju instytucji, (pojemnik 1,1m3może ważyć nawet lt)
Wprowadzenie max kwoty ryczałtowej 168z1/rok za odbiór odpadów komunalnych z
domków letniskowych oraz innych obiektów zamieszkałych okresowo.
Uzasadnienie
Działania takie są rażącym naruszeniem prawa w stosunku do wielkości pobieranej opłaty za
odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych gdzie np. Gmina Węgierska Górka
będzie płaciła Spółce z o.o. Beskid-Ekosystem z/s w Cięcinie około 815zI za każdą zebraną
tonę odpadów komunalnych z terenu gminy, niezależnie czy została zebrana z posesji
zamieszkałej czy niezamieszkałej lub domku letniskowego.
Gmina w takim wypadku będzie ponosił stratę nawet 750z1 od każdego pojemnika 1,1m3
odpadów komunalnych który może ważyć nawet lt (ustawodawca nic nie wspomina o wadze
takiego pojemnika) wzór;
1,1m3 pojemnik= 53z1 płaci właściciel nieruchomości niezamieszkałej gminie
ltona=815zł płaci gmina Spółce Beskid-Ekosystem
Strata dla gminy oraz jej mieszkańców za gospodarkę odpadami komunalnymi może wynieść
nawet 750z1 na każdej tonie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości
niezamieszkałych. Stratę tą muszą pokryć mieszkańcy lub środków własnych gminy.
(Gminy nie dostają żadnego dofinansowania do gospodarki odpadami komunalnymi z
budżetu państwa)
Przykład niedozwolonej pomocy publicznej:
W gminie Węgierska Górka właściciele posesji niezamieszkałych za kontener 7m3 płacili
obecnie już bardzo niską opłatę za odbiór odpadów komunalnych
7m3=700z1 czyli 1,1m3=100zł (m3 odpadów komunalnych może ważyć ltone).
Po wrześniowej nowelizacji Ustawy z 2019r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
właściciele z posesji niezamieszkałych zapłacą
za 7m3kontener x (1, 1m3x 53z1/ m3) około 400z1

Natomiast gmina Węgierska Górka zostanie obciążona kwotą:
815z1/t x 6ton=5 700z1 czyli strata dla gminy 5 700z1-400z1=5 300z1 za kontener 7m3 przy
założeniu że będzie ważył 6ton- ustawodawca w tej sprawie dopuszcza taką możliwość.
53z1/1,1m3 opłaty ściągniętej z posesji niezamieszkałych pokryje jedynie 65kg wagi
odpadów komunalnych, przy kosztach 815z1/tonę jakie gmina będzie musiała
ponieść na rzecz Spółki z o.o. Beskid-Ekosystem z/s w Cięcinie natomiast
168z1/rok opłaty z domku letniskowego pokryje koszt 200kg odpadów komunalnych
odebranych w ciągu całego roku.
Nasuwa się jeszcze następny wniosek:
Jeżeli gminy zrezygnują z odbierania odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych
(a tak muszą zrobić w najbliższym czasie) to jaki podmiot który teraz odbiera odpady
komunalne z posesji niezamieszkałych wyrazi chęć ich dalszego odbioru za 53z1/1,1m3 którą
narzucił odgórnie ustawodawca. Opłata za składowanie ltony odpadów komunalnych wynosi
270zł/tony.- śmieci wtedy będą podrzucone na całym terenie miast i gmin
2) Tak zwana „zmowa cenowa" według mojej oceny może polegać na:
Spółka Beskid Żywiec wykorzystuje swoją monopolistyczną pozycję na rynku RiPOK dla
gmin Żywiecczyzny- proponuje bardzo wygórowane, niczym nieuzasadnione ceny za
składowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przez gminy Zywiecczyzny:
Wzrost ceny za przyjęcie odpadów stał ych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
( RIPOK) od 2017 do 2020 roku.
Rodzaje odpadów
Żużel, popioły
Opakowania z tworzyw
sztucznych

2017r.
5 zł/Mg
160 zł/Mg

2018r.
40 zł/Mg
170 zł/Mg

2019r.
55 zł/Mg
240zi/Mg

2020r.
378 zł /Mg
302,40 zł/Mg

Opakowania zaw. substancje
niebezpieczne

990 zł/Mg

2000zł/Mg

2000zł/Mg

5400,00 zł/Mg

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego
- drobny

80 zł/Mg

80 zł/Mg

80 zł/Mg

86,40 zł/Mg

-gruby

400 zł/Mg

400zł/Mg

450zł/Mg

594,00 zł/Mg

- lekki

400 zł/Mg

600zł/Mg

1000zł/Mg

1080,00 zł/Mg

Odpady ulegające
biodegradacji

250 zł/Mg

250zł/Mg

300zł /Mg

432,00 zł/Mg

Zużyte urządzenia elekt. i
elektron (niekompletne)

800 zł /Mg

800 zł /Mg

800 zł/Mg

1620,00 zł /Mg

Odpady wielkogabarytowe

455 zł/Mg

600 zł/Mg I800 zł /Mg

1620,00 zł/Mg

Później firma obsługujące gminę Węgierska Górka w zakresie odbioru odpadów
komunalnych w tym przypadku jest to Spółka z o.o. Beskid-Ekosystem z/s w Cięcinie
„wymusza" na gminie drastyczne podwyżki od mieszkańców za odbiór odpadów
komunalnych.
Przylkladem niedozwolonego lobingu za podwyżkę za odbiór odpadów komunalnych z
ń
ł
terenu gminy Węgierska Górka jest obecno ść Sz. P.
podczas prac Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
ę

i Ochrony Środowiska dotyczących ustalenia opł aty za odbiór odpadów komunalnych z
terenu gminy Węgierska Górka na rok 2020. Potwierdzeniem tego zdarzenia jest
podpisana lista gości którzy uczestniczyli w listopadowej Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego i Ochrony Środowiska w 2019r.
Potencjalną oferent mający odbierać odpady komunalne z terenu gminy Węgierska Górka nie
powinien w żadnym wypadku uczestniczyć w pracach Komisji której zadaniem jest
wypracowanie stawek za odbiór odpadów komunalnych na rok 2020.
Spółka z o.o. Beskid-Ekosystem z/s w Cięcinie podpisuje bardzo niekorzystna umowę ze
Spółką Beskid Żywiec RiPOK w celu przyjęcia odpadów stałych z terenu gminy Węgierska
Górka. Mieszkańcy są zmuszeni do pokrycia kosztów tej umowy.
Przykładem na niczym nieuzasadniony wzrost kosztów ponoszonych przez Spółkę z o.o.
Beskid-Ekosystem z/s w Cięcinie jest drastyczne zmniejszenie się odbieranych opakowań
z tworzyw sztucznych.
2017r. było to 6ton.
2016r. było to 74,16tony
2015r. było 158,04tony
Przecież mieszkańcy segregują opakowania z tworzyw sztucznych
to dlaczego one „wyparowały" z całego systemu?
Odpowiedzią na to pytanie może być fakt, że ltona tzw. „petów" na rynku kosztuje przeszło
1000zł/tonę.
Tabele obrazujące Dochody i WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI W LATACH 2015-2019.
Do końca marca 2019r. mieszkaniec płacił 10z1/osoby za odbiór odpadów komunalnych
w sposób selektywny.
Od kwietnia 2019r. mieszkaniec płacił 14z1/osoby za odbiór odpadów komunalnych
odebranych w sposób selektywny (wzrost o 40%)
Od lutego 2020 mieszkaniec będzie płacił 22zł/osoby tj. 120%.
Jest to sytuacja nie do zaakceptowania przez mieszkańców.
PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU:

nieruchomości
zamieszkał e

domki
letniskowe

nieruchomości
niezamieszkałe

Razem

DOCHODY

3 563 988,00 zł

30 912,00 zł

337 735,00 zł

3 932 635,00 zł

WYDATKI

3 514 920,00 zł

57 680,00 zł

412 000,00 zł

3 984 600,00 zł

49 068,00 zł

-26 768,00 z4

-74 265,00 zł

-51 965,00 z1

Róznica pomiędzy
wpływami a wydatkami

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2015-2019

ROK
DOCHODY

-

Planowane w
1--- 2019r.
,
i
ł 293 208,88 zł i 1 466 293,70 zł i 1 575 781,65,z1 ! 1 787 652,13 zł , 2 200 000,00 zł i
2015r.

,

--I

2016r.

,

-I

2017r.

2018r.

J--

WYDATKI— j_ 1 451 690,92 i' i ł 813 433,91 zl-i 2 107 431,55
2 215 282,83 zł 1 2 490 000,00
.
.
i
Róinica pomiędzy
ł
I
Lwpływami a wydatkami
-158482,04 zł i -347 140,21 zł i -531649,91 zł .,' -427 630,70 zł
- 290 000,00 zfl
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Delegatura
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Katowicach

Katowice, 29 stycznia 2020 r.
RKT.80.4.2020.MK

ę

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 21.12.2019r. dotyczącego wysokości opłat za odbiór
odpadów w Gminie Węgierska Górka, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uprzejmie informuje, co następuje.
Jak wynika z ww. pisma uważa Pan, że w Gminie Węgierska Górka stosowane są nadmiernie
wygórowane opłaty za gospodarkę odpadami, co jest skutkiem:
- zmian w prawie,
- niewłaściwego systemu gospodarki odpadami w tej Gminie, w tym jego organizacji
oraz ustalenia opłat dotyczących nieruchomości zamieszkałych w nadmiernie wygórowanej
wysokości,
- zmowy cenowej z udziałem firmy Beskid Żywiec oraz stosowania nadmiernie
wygórowanych cen przez tego przedsiębiorcą oraz Beskid - Ekosystem z siedzibą w Cięcinie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 369 ze zm.).
Natomiast zadania z zakresu gospodarki odpadami w tym utrzymania czystości i porządku w
gminach, realizuje obecnie Ministerstwo Klimatu, które może udzielić bliższych informacji
dotyczących tych zagadnień. Ponadto na stronie internetowej ww. Ministerstwa w zakładce
Co robimy/Odpady, znajdują się szersze informacje dotyczące zagadnień związanych z
utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
Należy mieć na uwadze, że utrzymanie czystości i porządku gminach, w tym objęcie
wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami należy zgodnie z

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w Katowicach
ul. Tadeusza Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

tel. 32 256 46 96 < faks 32 256 37 64
katowiceouokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

1

art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r.
poz. 506 ze zm.) do obowi ązkowych zadań własnych gminy.
gminy,
Ponadto zagadnienia dotyczące systemu utrzymania czystości i porządku na terenie
ich
opłat za usuwanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ustalenia
i
czystości
iu
wysokoś ci uregulowane są w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzyman
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.).
a
Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego inspektor
jest
sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na jej terenie, który
aktem prawa miejscowego.
odbierania
W myśl art. 6c ust. 1 i 2 ww. ustawy gminy są obowiązane do zorganizowania
mieszka ńcy.
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
ić o
Rada Gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanow
ują
odbieraniu odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomości, na których nie zamieszk
jest
mieszka ńcy, a powstają odpady komunalne. Wybór firmy odbierającej odpady
ń
dokonywany w drodze przetargu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).
mieszkańcy
Zgodnie z art. 6 h ww. ustawy, właś ciciele nieruchomości w których zamieszkują
ości,
są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchom
w
lony
okreś
sposób
w
opł aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są ustalane
6j ust.
art. 6j ust. 1 ustawy, a w przypadku nieruchomoś ci niezamieszkałych zgodnie z art.
3 ustawy. W przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych
jedynie przez część roku opłata jest ustalana ryczał towo (ust. 3b i 3c).
Opłaty te
Wysokość ww. opłat ustala Rada Gminy w drodze uchwały (art. 6 k ww. ustawy).
trybie
stanowią dochód Gminy (art. 6 r ustawy). Ich ściągni ęcie podlega wyegzekwowaniu w
ustawy Ordynacja Podatkowa (art. 6 q ustawy), a organem podatkowym jest prezydent
miasta, wójt lub burmistrz. Ustawa okreś la także metody ustalania wysokości stawek tych
opłat oraz ich maksymalną wysokość (art. 6j, art. 6k ust. 2a i3 ustawy).
iu
Powyższe oznacza, iż obowiązek uiszczania ww. opłat wynika z ustawy o utrzyman
charakter
mają
czystości i porządku w gminach, stanowią one dochód gminy i tym samym
daniny publicznej', o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.). Ponieważ opłaty te są daninami
publicznymi, nie są one cenami w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji
konsumentów. Konsekwencją powyższego jest, że w takim przypadku pomiędzy
mieszkańcem lub innym podmiotem uiszczającym tę opłatę a gminą (podobnie jak w
przypadku uiszczania podatku od nieruchomości, czy też posiadania psa) nie zachodzi
stosunek konsument - przedsiębiorca.
tów
Tym samym Prezes Urzędu w świetle przepisów ustawy ochronie konkurencji i konsumen
nie posiada kompetencji do oceny wysokoś ci pobieranych przez gminy opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana w drodze uchwały
rady gminy. Natomiast nadzór w zakresie zgodności z prawem podejmowanych przez organy
gminy uchwał, w tym dotyczących regulaminu utrzymania czystości porządku oraz podatków
Por. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013, K 17/12.
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i opłat lokalnych jest zgodnie z art. 85 i art. 86 ustawy o samorządzie gminnym sprawowany
przez Prezesa Rady Ministrów oraz wojewodę, a w zakresie gospodarki finansowej przez
Regionalną Izbę Obrachunkową.
Zasadnym jest również podkreślenie, że zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie gminnym,
organy nadzoru: wojewoda oraz Regionalna Izba Obrachunkowa mogą w ramach swoich
kompetencji stwierdzić nieważność podjętych przez organy gminy uchwał w całości lub w
części, oraz wstrzymać ich wykonanie.
Należy ponadto wskazać, iż zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, każdy czyj
interes prawny lub uprawnienie został y naruszone uchwałą organów gminy, może po
bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu
administracyjnego w imieniu wł asnym lub grupy mieszkańców gminy.
Z kolei do zadań Regionalnych Izb Obrachunkowych zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7
października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2137 ze
zm.) należy m.in. kontrola gospodarki finansowej, w tym nadzór nad dzia łalnością jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 tej
ustawy tj. m.in. podatków i opł at lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy
Ordynacja Podatkowa. Z powyższego wynika, że do zadań RIO należy m.in. nadzór nad
działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, czy pobierane przez gminy
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są w uzasadnionej wysokości i
wykorzystywane są we właściwy sposób w tym, czy ewentualna uzyskana przez gminę
nadwyżka z tytułu tych opłat nie jest wydatkowana w sposób sprzeczny z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym przeznaczana na inne cele niż związane z kosztem funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami (art. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach).
Należy również wskazać, że nadzór nad prawidłowością przebiegu postępowania
przetargowego sprawuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, do którego zgodnie z art.
161 i dalsze ustawy Prawo zamówień publicznych, należy kontrola udzielania zamówień.
Pragniemy również poinformować, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2019r.
przeprowadził ogólnopolskie badanie rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami
w gminach miejskich w latach 2014-2019. W toku tego badania Urząd dostrzegł problem
podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami oraz wskazał jego przyczyny, co zostało
opisane w raporcie z tego badania'.
W ww. raporcie wskazano również zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami, które należą
do kompetencji Prezesa U0KiK i jest to m.in. zawieranie niedozwolonych porozumień w
trakcie przetargów na odbiór odpadów na terenie gminy, czy też stosowanie nieuczciwych
lub nadmiernie wygórowanych opłat przez instalacje przyjmujące je do składowania lub
utylizacji.
Jednakże informacje przekazane przez Pana w przesłanym piśmie nie dają wystarczających
podstaw do przypuszczeń, że w opisanej sprawie doszło do zawarcia tzw. zmowy cenowej,
czyli porozumienia ograniczającego konkurencję w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. W swoim piśmie pisze Pan o prawdopodobnej zmowie cenowej
dotyczącej podwyżki za przyjęcie odpadów stałych przez BESKID Żywiec. Jednakże nie
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wynika z tego pisma z jakim podmiotem ww. przedsię biorca zawarł porozumienie. Zgodnie
natomiast z art. 4 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez porozumienia
należy rozumieć m.in. umowy lub uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch
lub więcej przedsiębiorców lub ich związki. W swoim piśmie nie wskazał Pan natomiast z
jakim podmiotem BESKID Żywiec rzekomo zawarł niedozwolone porozumienie oraz na czym
to porozumienie polegało. Wobec powyższego jeśli uważa Pan za zasadne przeprowadzenie
przez Prezesa Urzędu czynności wyjaś niających w tym zakresie, prosimy o wskazanie
pomiędzy jakimi przedsiębiorcami doszło do zawarcia niedozwolonego porozumienia
ograniczającego konkurencję oraz na czym ono wg. Pana wiedzy polegało.
W świetle poczynionych na wcześniejszych stronach niniejszego pisma wyjaśnień, prosimy
również o jednoznaczne wskazanie dlaczego w Pana ocenie niezasadny jest wzrost opł at za
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Węgierska Górka
oraz przez kogo jest stosowany (czy przez Beskid-Ekosystem w Cięcinie - jak rozumiemy
firmę odbierającą odpady z terenu Gminy, która została wyłoniona w przetargu i zawarła z
Gminą umowę na odbiór odpadów, czy przez BESKID Żywiec w Żywcu, który jest RIPOK-iem,
na którym są składowane odpady).
Prosimy o uzupełnienie powyższych informacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego pisma. Nie przekazanie ww. informacji uniemożliwi podjęcie decyzji, co do
dalszych działań w opisanej przez Pana sprawie.
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Skarga
Dotyczy sprawdzenia zasadności ogromnego wzrostu opłat za gospodarkę odpadami
komunalnymi które od 2020r. dotkną mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych w
gminie Węgierska Górka oraz w całej Polsce.
Sz. P. Marek Niechciał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów plac
Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Sz. P. Marian Banaś Prezes Najwyższej Izby Kontroli ul. Filtrowa 5, 00-950 Warszawa
Sz. P. Daniel Kołodziej Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice
1) Ustawodawca od 2020r. narzuca na gminy maksymalne stawki opłat za odbiór
odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych w kwocie 53z1 za 1100 litrowy
kontener. Mieszkańcy będą musieli dopłacić pozostałą różnicę nawet 750z1 jeżeli
kontener 1 100 litrowy będzie ważył ltone, ponieważ gmina będzie płacić od
2020r. Spółce z o.o. Beskid-Ekosystem 803zl od każdej tony zebranych odpadów
komunalnych niezależnie od tego czy są segregowane czy zmieszane.
Dodatkowo ustawodawca od 2020r. ustalił maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z domków
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 168z1/rok. W wypadku nieselektywnego zbierania
odpadów komunalnych ustala się ryczałtową stawkę wynoszącą 336,00z1.
Wnioski
Ustawodawca naruszył tutaj prawo dotyczące nierównego traktowania za taką samą
usługę dotyczącą odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w
stosunku do nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych stawki opiat
za gospodarkę odpadami komunalnymi dla mieszkańców z nieruchomości
zamieszkałych nie posiadają max stawki opiat
Dodatkowo wójtowie oraz burmistrzowie miast przerzucają straty jakie poniosą za
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz domków
letniskowych na płatników nieruchomości zamieszkałych.
2) Podważenie zasadności segregacji odpadów komunalnych poprzez podpisanie przez
wójta gminy Węgierska Górka umowy ze Spółką z o.o. Beskid-Ekosystem za odbiór
odpadów komunalnych następującej treści:
Gmina Węgierska Górka płaci za każdą 1 tonę zebranych odpadów
komunalnych taką samą stawkę (w 2020r. ma to być 803z1./1 tona) niezależnie
czy to będą odpady segregowane takie jak: papier, szkło, zmieszanie opakowania,
plastik, złom jak za odpady niesegregowane. Treść sformułowanej umowy
powoduje, że segregacja odpadów komunalnych przez mieszkańców nie wpłynie na
obniżenie kosztów opiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podobnie ma się
sytuacja z odpadami bio, gdzie większość mieszkańców posiada kompostowniki to i
tak mają taką samą stawkę opłaty jak osoby które oddają odpady bio.

Pytanie
a) Czy nie dochodzi do rażącego naruszenia prawa, gdzie część mieszkańców płaci za
usługę która nie jest wykonywana (odbiór odpadów bio)?
3) Prawdopodobna zmowa cenowa dotycząca podwyżki za przyjęcie odpadów stałych do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK) w naszym
przypadku jest to BESKID Żywiec. (Załącznik Nr.1 Problemy z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi w gminie Węgierska Górka od 1 kwietnia 2020 roku)
Konsekwencją takich działań jest ogromne obciążenie finansowe mieszkańców tzw.
opłatą śmieciową które z pułapu lmln 293tyś.z1. w 2015r. osiągnie pułap 3mln
984tyś.z1. co jest równoznaczne wszystkim podatkom ściąganym od mieszkańców
przez gminę Węgierska Górka które będą na poziomie 3mln 900tyś.zł. (mieszkańcy
zostają podwójnie opodatkowani). (Załącznik Nr.2 Dochody i wydatki związane z
gospodarką odpadami komunalnymi w latach 2015-2019)
4) Nieprawidłowości dotyczące Spółki z o.o. Beskid-Ekosystem z/s w Cięcinie która tym
samym objazdem zbiera odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych jak
również z nieruchomości niezamieszkałych. Odpady komunalne zostają wrzucone do
tego samego samochodu co uniemożliwia stwierdzenie faktycznego tonażu odpadów
zbieranych z nieruchomości niezamieszkałych Gmina płaci Spółce od każdej tony
zebranych odpadów komunalnych.
Rada Gminy podjęła dwie Uchwały:
Pierwsza dotyczy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
Druga dotyczy odbioru odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz z
nieruchomości niezamieszkałych.
Jak wynika z powyższych podjętych Uchwał powinny być dwa niezależne objazdy:
Jeden dotyczący odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
Drugi z domków letniskowych oraz z nieruchomości niezamieszkałych
Pytanie
Na jakiej podstawie ustalono ile ton zebrano tych odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych w celu ustalenia właściwej stawki za ich wywóz?
W gminie Węgierska Górka złożonych jest około 4tyś deklaracji z nieruchomości
zamieszkałych oraz około 700 z nieruchomości niezamieszkałych.
Proporcja 6:1 natomiast opiaty 3m1m 600tyś:337tyś 10:1
5) Postulat
Potrzeba wydania rozporządzenia lub innego aktu prawnego dotyczącego opłaty
za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy lub miast powinna być
naliczona obligatoryjnie od każdej osoby która posiada stałe zameldowanie w
danej gminie lub mieście.
Obecnie wystarcza złożyć oświadczenie (bez żadnych dodatkowych dokumentów
weryfikacyjnych) że przebywa poza terenem gminy lub miasta i jest się zwolnionym z
tzw. opłaty śmieciowej. Z tego względu około 15% mieszkańców Polski nie jest ujęta
w deklaracjach za odbiór odpadów komunalnych i nie płaci tzw. opłaty śmieciowej.
Gminy i miasta przerzucają brakujące kwoty na pozostałe 85% osób ujętych w
deklaracjach głównie rodzin wielodzietnych i emerytów. Jest to rażące naruszenie

prawa i nierówne traktowanie obywateli Regulamin gmin i miast dotyczący
gospodarki odpadami komunalnymi nie przewidują takich zwolnień.
Przykład
W gminie Węgierska Górka liczącej około 15 100 mieszkańców około 2 200 osób nie jest
ujętych w deklaracjach mimo stałego zameldowania w gminie i nie jest od nich pobierana
tzw. „opłata śmieciowa". Osoby te złożyły oświadczenie, że przebywają poza terenem gminy
nie przedstawiając żadnych innych dokumentów weryfikacyjnych potwierdzających
prawdziwość takiego oświadczenia.
Pytania
Czy wójt gminy może „zwolnić z tzw. opłaty śmieciowej" osoby które złożyły
oświadczenie, że obecnie mieszkają i pracują poza terenem gminy nie przedstawiają
żadnych innych dokumentów weryfikacyjnych treść takiego oświadczenia?
Czy nie dochodzi tutaj do naruszenia prawa w związku z faktem, że Regulamin
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Węgierska Górka nie
przewiduje zwolnień z tego tytułu?
Czy wójt gminy tzw. „opłatę śmieciową" może obciążyć osoby tymczasowo
zameldowane i mieszkające na terenie gminy?
Proszę o wskazanie właściwej wykładni dotyczącej naliczenia tzw. opłaty śmieciowej za
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na podstawie złożonych
deklaracji.
Reasumując
Proszę o przeprowadzenie kontroli dotyczącej zasadności tak ogromnego wzrostu opłat za
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2020r. w Spółce z o.o.
Beskid-Ekosystem z/s w Cięcinie oraz RIPOK Sp. z o.o. BESKID Żywiec ul. Kabaty 2,
34-300 Żywiec
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