MIESZKAŃCY GMINY MOSZCZENICA

W dniu 18 grudnia 2014 roku Rada Gminy Moszczenica podjęła uchwałę w sprawie zmiany
wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny do
wysokości 16 zł od osoby miesięcznie i za odpady zbierane w sposób selektywny w
wysokości 8 zł miesięcznie od osoby. Stawki te obowiązują od 1 stycznia 2015 r.
Dnia 29 stycznia 2015 r. do Urzędu Gminy w Moszczenicy wpłynął "Protest Mieszkańców
Gminy Moszczenica" skierowany do Przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica P. Iwony
Pietrzkowskiej i do Wójta Gminy P. Marcelego Piekarka, przeciwko:
1) drastycznej 60% podwyżce opłaty za odbiór śmieci,
2) podwyżkom podatków: rolnego i od nieruchomości,
3) wprowadzeniu opłaty adiacenckiej.
Protest podpisało ok. 1300 mieszkańców Gminy Moszczenica.
Wyjaśnienie Wójta skierowane do mieszkańców
Świadomy odpowiedzialności jaka na mnie ciąży realizując zadania nałożone na mnie przez
Radę Gminy, w dniu 29 stycznia 2015 r. przyjąłem do wyjaśnienia protest podpisany przez
dość liczną grupę mieszkańców Gminy Moszczenica, a dotyczący następujących zagadnień:
1. drastycznej 60% podwyżki opłat za odbiór śmieci,
2. podwyżki podatku rolnego i podatku od nieruchomości,
3. wprowadzeniu opłaty adiacenckiej.
Wszystkie te zagadnienia szczegółowo zostały omówione na sesji w dniu 30 stycznia 2015 r.
Ad. 1
Podwyżka opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych nieselektywnych do
wysokości 16 zł od osoby, a selektywnych do 8 zł od osoby wynika tylko i wyłącznie z
rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i bardzo wysokiego wzrostu ceny za tę usługę
(dodam, że był to drugi z kolei przetarg, gdyż pierwszy został przeze mnie unieważniony, a
do drugiego przystąpiły dwie firmy z bardzo zbliżonymi ofertami). Unieważnienie kolejnego
przetargu i ogłaszanie nowego mogło spowodować jeszcze większą cenę w składanych
ofertach i konieczność przyjęcia oferty niekorzystnej finansowo dla nas. Tym samym
dementuję wszystkie inne rozważania przekazywane przez niektórych mieszkańców na temat
tej sprawy.
Szczegółowy opis finansowy tej usługi na sesji przedstawił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, a także umieszczony został na stronie internetowej Gminy w zakładce
„Odpowiedzi Wójta”, gdzie wyczerpującej odpowiedzi udzieliłem internaucie o imieniu
„Zdziwiony” z dnia 11 stycznia 2015r. i rozszerzonej o odpowiedzi na pytania, które zadał
mi internauta o imieniu ”Matematyk” w dniu 14 stycznia 2015r.
Także na tej samej sesji także szczegółowo opisałem procedurę związaną z podwyżką cen za
odbiór śmieci.
Poinformowałem również, że zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie, cyt.
- art. 6r ust. 1 „ Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód
Gminy.”
- art. 6r ust. 2 „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu,
4) edukacji ekologicznej zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- art. 6r ust. 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może
pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- art. 6r ust. 2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które
nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na
wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w
pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz
utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym.
- art. 6r ust. 2d. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o
których mowa w art. 6c ust. 1 i 2, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę
w inny sposób.
Z powyższego jednoznacznie wynika, że gmina nie może zarabiać na odbiorze odpadów
komunalnych ani też nie może dokładać do tego zadania z budżetu Gminy. Wszystkie
pobierane opłaty wykorzystywane są na zadania określone w/w zapisami w ustawie.
Po dyskusjach obu stron Przewodnicząca Rady Gminy zobowiązana została do
zorganizowania spotkania z mieszkańcami Gminy Moszczenica, na które zaprosi wszystkich
parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego, celem wyjaśnienia różnych zapisów w
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skutecznie utrudniających pracę
samorządowcom.
Ad. 2
Szczegółowo omówiłem temat podwyżki podatku rolnego i podatku od nieruchomości
przypominając, że od roku 2011 podwyżki wysokości podatków są na poziomie 4% w
stosunku rocznym (zbliżonym do stopnia inflacji) i jest to poziom średni na tle pozostałych 10
gmin powiatu piotrkowskiego i dużo niższe niż w Piotrkowie Tryb. Nadmieniam, że do roku
2010 podwyżki tych podatków były na poziomie 20%.
Ad. 3
Opłatę adiacencką w wysokości 20% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł
opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa Gmina wprowadziła na podstawie
ustawy o samorządzie gminnym i art. 98a i art. 146 ust.2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, dnia 18 maja 2011 roku uchwałą Rady Gminy Nr IX/72/11 ze zmianą tej
opłaty do wysokości 3% wprowadzoną uchwałą Nr XXXV/341/13 z dnia 24 maja 2013r.
Dla porównania, w innej gminie na terenie powiatu piotrkowskiego wprowadzono taką opłatę
w roku 2010 na poziomie 30%, którą dopuszcza w/w ustawa.

Tą samą uchwałą z 18 maja 2011 r. ustalono wysokość stawki % opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
na 30% różnicy między wartością , jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń
infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu, gdzie w
innych gminach w naszym powiecie stawki sięgają 50%( taką wysokość też określa ta
ustawa).
Nasze działania muszą być zgodne z przepisami prawa i nie jest naszym zamiarem, aby
stawały się przyczyną frustracji i niezadowolenia mieszkańców naszej Gminy.
Zrozumienie mechanizmów spornych kwestii uchroni nas przed gwałtownymi reakcjami i
niepotrzebnymi emocjami.
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