STANOWISKO Nr 12
Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
z dn. 21 marca 2013 r.

w sprawie:

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
Uchwała nr LI/1497/2013 Rady m. st. Warszawy z 7 marca 2013r.)

Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy po zapoznaniu się z treścią Uchwały Rady
Miasta st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia
stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności wyraża stanowczy sprzeciw wobec
przyjętych zasad naliczania opłat oraz uchwalonych stawek.
Rada Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy zdecydowanie negatywnie ocenia brak
jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami, właścicielami domów jednorodzinnych,
zarządami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na terenie Dzielnicy Ochota, które
w oczywisty sposób powinny poprzedzać uchwalenie tak ważnego dla interesu
społecznego aktu prawa miejscowego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy.
Ponadto Rada Dzielnicy Ochota wyraża swoje niezadowolenie wobec kolejnego faktu
pominięcia przy procedowaniu w tak istotnej sprawie opinii i stanowiska Rady Dzielnicy.
Rada Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy stanowczo domaga się przeprowadzenia
przez władze Warszawy szerokiej akcji informacyjnej adresowanej do mieszkańców
Dzielnicy w sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady
Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Hanna Gęściak-Wojciechowska

Uzasadnienie
do Stanowiska nr 12
Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
z dn. 21 marca 2013 r.

w sprawie:

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
Uchwała nr LI/1497/2013 Rady m. st. Warszawy z 7 marca 2013r.)

W uchwale nr LI/1497/2013 Rady m.st. Warszawy z 7 marca 2013 r. przyjęto,
że mieszkańcy budynków wielorodzinnych (bloków i kamienic) w zależności od wielkości
gospodarstwa domowego będą ponosić następujące opłaty miesięczne: 19,5 zł
w gospodarstwie jednoosobowym, 37 zł w dwuosobowym, 48 zł w trzyosobowym oraz
56 zł w cztero- i więcej osobowych gospodarstwach domowych. Natomiast mieszkańcy
domów jednorodzinnych bez względu na wielkość gospodarstwa domowego zapłacą taką
samą kwotę tj. 89 zł, bez względu na liczbę mieszkańców danego domu. 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. Stawki opłat dla niezamieszkałych nieruchomości, na
których usytuowane są obiekty handlowe, biurowce, urzędy i przedsiębiorstwa różnej
wielkości będą uzależnione od odbioru ilości pojemników, przy czym opróżnienie
pojedynczego pojemnika 120 l będzie kosztować 19 zł.
Z zawartego w Uchwale zestawienia opłat wynika, że mieszkańcy domów jednorodzinnych
ponosić będą wyższe opłaty. Można przyjąć, że uchwała ich dyskryminuje, ponieważ nie
można zakładać, że rodziny o tej samej liczebności członków wytwarzają więcej odpadów
w domach jednorodzinnych niż analogiczne rodziny w domach wielorodzinnych. Nie do
przyjęcia jest to, żeby osoba samotna zamieszkująca w domu jednorodzinnym ponosiła
opłaty prawie 4,5 razy wyższe niż osoba samotna w domu wielorodzinnym. Miasto
powinno brać pod uwagę tak samo liczbę osób w domach jednorodzinnych jak
i w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Z przedstawionego powyżej cennika opłat
i przytoczonego przykładu wynika, że wysokość stawek nie ma związku z ilością
wytwarzanych odpadów przez mieszkańców.
W obecnie obowiązującym systemie gospodarowania odpadami, mieszkańcy Warszawy
ponoszą różne opłaty w zależności od przyjętego sposobu ich rozliczania, niemniej jednak
są one znacząco mniejsze od przyjętych w Uchwale, a w wielu przypadkach dwukrotnie,

trzykrotnie lub nawet więcej. Takie dane przytaczają mieszkańcy oraz przedstawiciele
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zaniepokojeni i oburzeni faktem tak skandalicznej
skali podwyżek w stosunek do obecnych cen rynkowych.
Należy podkreślić, że że pomimo ustanowienia monopolu firmy, która wygra przetarg,
a co za tym idzie ma możliwość zoptymalizowania kosztów własnych, wielokrotnie wzrasta
opłata za wywóz odpadów. W ocenie mieszkańców przyjęty sposób naliczania opłat
i przyjęte stawki wskazują na to, że władze Warszawy potraktowały gospodarowanie
odpadami jako sposób na osiąganie nieuzasadnionych zysków. Warto też podkreślić, że
w procedowaniu nad przyjętą Uchwałą nie podano do publicznej wiadomości ekspertyz
dotyczących kosztów nowego systemu gospodarowania odpadami.
Reasumując, można stwierdzić, że władze m. st. Warszawy znacznie przeszacowały
koszty związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i utylizacją wszystkich odpadów
komunalnych. Warto też podkreślić, że ujawnienie firmom biorącym udział w przetargu,
cennika, według którego będą odbierane odpady od mieszkańców, stanowi zaprzeczenie
zasad wolnego rynku i może spowodować zawyżenie ofert przetargowych.

