STANOWISKO
Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
podjęte na XXX Sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
w dniu 06 marca 2013 r.

w sprawie projektowanej Uchwały Rady Miasta st. Warszawy w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8) statutu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy (Dz. Urz.
Woj. Maz. z dnia 13.02.2010 r. nr 32 poz. 453) Rada Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
zajmuje następujące stanowisko:

Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy po zapoznaniu się z projektem Uchwały
Rady Miasta st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności (Druk nr 1679 z dnia
28.02.2013 r.)
negatywnie opiniuje projekt Uchwały i zgłasza sprzeciw wobec przyjętych
zasad naliczania opłat oraz wobec przyjętych stawek.
Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zdecydowanie negatywnie ocenia brak
jakichkolwiek konsultacji tego projektu z Radą Dzielnicy i z mieszkańcami.

UZASADNIENIE

Zgodnie z projektem uchwały opłaty w domach wielorodzinnych uzależnione są od
liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym i wynoszą od 19,50 zł - w przypadku
gospodarstwa domowego jednoosobowego do 56,00 zł - w przypadku gospodarstwa
domowego czteroosobowego lub większego.
W przypadku domów jednorodzinnych opłata jest wyliczana od gospodarstwa
domowego i wynosi 89,00 zł niezależnie od liczby osób w nim zamieszkujących.
Powyższe stawki dotyczą odpadów komunalnych, gdy są zbierane i odbierane
selektywnie, natomiast w przypadku, gdy nie są zbierane i odbierane selektywnie,
opłaty wynoszą odpowiednio od 27,30 zł do 78,40 zł w domach wielorodzinnych i
124,60 zł od gospodarstwa domowego w domu jednorodzinnym.
Te propozycje stawek oznaczają wprowadzenie nierówności obywateli wobec prawa.
Osoba samotna w domu jednorodzinnym będzie płaciła 4,5 razy więcej niż osoba
samotna w domu wielorodzinnym. Problem ten szczególnie jest widoczny i dotkliwy

dla mieszkańców Dzielnicy Wawer, w której zdecydowanie dominuje zabudowa
jednorodzinna. Rada Dzielnicy podkreśla, że wśród właścicieli domów
jednorodzinnych jest wielu mieszkańców prowadzących gospodarstwa jedno lub
dwuosobowe.
Proponowane stawki opłat są rażąco wyższe niż obowiązujące obecnie: na przykład
w domach wielorodzinnych w Dzielnicy Wawer opłata za usuwanie odpadów
komunalnych niezbieranych i odbieranych selektywnie, wynosi od 4 do 7 zł
miesięcznie od osoby, a ma wynosić 27,30 zł.
Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy podkreśla, że pomimo ustanowienia
monopolu firmy, która wygra przetarg, a co za tym idzie ma możliwość
zoptymalizowania kosztów własnych, wielokrotnie wzrasta opłata za wywóz
odpadów.
Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zauważa również, że ujawnienie firmom
biorącym udział w przetargu miesięcznych stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, według którego będą odbierane odpady od mieszkańców, stanowi
zaprzeczenie zasad wolnego rynku i może spowodować zawyżenie ofert
przetargowych.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Norbert Szczepański

