
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
001 1.  DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH 

WŁ  p 
Data :2019-02-27 

.................................... 

Warszawa, dnia 25 lutego 2019 r. 

DSO.SWA.571.1435.2019.GSW(4) 

Ministerstwo Środowiska 

Uprzejmie informuję, że do Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów wpłynęło kolejne pismo Pani Danuty Kalety — Prezesa Stowarzyszenia 

Nowa Ustka dot. pilnej potrzeby — zdaniem autorki wystąpienia — nowelizacji niektórych 

zapisów w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. zmianami. Jak wynika z 

treści korespondencji sprawa jest Ministerstwu znana. 

W załączeniu przekazuję  nadesłane pismo z prośbą  o udzielenie odpowiedzi 

zainteresowanej. Dodatkowo proszę  o przesłanie kopii wyjasnień  do wiadomości KPRM 

powołując się  na powyższy numer pisma. 
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( Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

PANI WCE PREMIER BEATA SZYDŁO 

Bardzo proszę  w ramach dyskusji o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku 
w gminach rozpatrywanej przez KPRM o wprowadzenie zmian w art.6 j punkt 1. 2 .3. 
Rada Gminy wybiera jedną  z metod do wyboru: punkt 1 od ilości zamieszkałych osób, punkt 2 od 
ilości zużycia wody, punkt 3 od powierzchni lokalu mieszkalnego. Jestem radną  gminy III 
kandencję  i mój głos przeciwny nic nie znaczy wobec większości, którą  dysponuje Pani Wójt. 
Należy zauważyć, że każdy Burmistrz czy Wójt poprzez swoją  większość  będzie zainteresowany 
podwyżkami i zebraniem większego dochodu do budżetu Gminy. Przykład - WARSZAWA. 
Nigdzie w Unii Europejskiej nie ma takiego kraju, który rozliczałby wywóz odpadów 
komunalnych od zużycia wody przez mieszkańca lub od powierzchni jego mieszkania 

Ustawa wprowadzona przez PO I PSI obraza inteligencję  wyborców, ponieważ  nie ma 
związku z rzeczywistą  przyczyną  wytwarzania śmieci. Nasze uwagi do zmiany ustawy odnosiły 
siędo art. 6. gdzie sugerujemy aby został  jeden punkt czyli: wysokość  opiaty za gospodarowanie 
odpadami będzie liczona za pojemnik tak jak wprzypadku, przedsiebiorców, hoteli oraz budynków 
użytecznosci publicznej. 

Mieszkancy nie wytwarzają  innego rodzaju odpadów komunalnych dlaczego więc mają  
płacić  3 razy więcej od wody czy powierzchni mieszkania. Ta największa grupa wyborców 
upomina się  o sprawiedliwość  społeczną. świadczy o tym zebranych 3000 podpisów. Uważam, 
że ta zmiana przepisów ustawy w tak goracym roku wyborczym przyniosłaby uznanie. 

Firmy obslugujące Gminy odbierają  różnej pojemnośći pojemniki, które są  oczipowane. 
Samochody posiadają  kamerę  i wagę  wobec powyższego wnosimy by opłata była sprawiedliwa i 
oddawała stan faktyczny wytwarzanych śmieci przez mieszkańców. 

Przyznaje, że zmiana ustawy w sprawie zmiany taryf cen za wode i odprowadzanie 
ścieków, która odbiera kompetecję  Radą  Gmin, a przyznaje je do zatwierdzenia przez Wody Polskie 
jest krokiem który zadowoliłby mieszkanców. 

Inerweniowałam w tej sprawie u Ministra Henryka Kowalczyka, który w rozmowie 
telefonicznej zapewnił, że podziela naszą  argumentacje i przeprowadzi zmiany w art 6j. Do 
dzisiaj nie otrzymałam wiadomości, że Pan Minister zmienił  zdanie. Jednak przesłana do 
KPRM znowelizowana ustawy nie zawiera naszej propozycji. 
Pan PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI dał  mi nadzieje, kiedy wypowiedział  się  na 
jednym z wieców przedwyborczych w wyborach samorządowych „ Mieszkancy nie muszą  tak 
wysoko płacić  za odbiór śmieci ,wode zmienimy to." 

Panie Premier czy mam powiedzieć  wyborcom, że RZĄD PIS tego nie zmieni tak 
absurdalnych przepisów? 


