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Stanowisko wzywające burmistrza Łęcznej do podjęcia działań zmierzających do 

zmiany tzw. uchwał śmieciowych 

 

Uchwalone przez Radę Miasta, na pana wniosek, „uchwały śmieciowe” została 

odebrane przez znaczną część mieszkańców gminy Łęczna jako niesprawiedliwe i 

godzące w interesy ekonomiczne rodzin, szczególnie wielodzietnych. Przy obecnym 

systemie, w którym za wywóz odpadów mieszkańcy płacą 7,26 zł od osoby 

miesięcznie stawka 9 i 14 zł jest znaczną podwyżką kosztów utrzymania, a tym samym 

jest nie do zaakceptowania. 

Szanowny panie burmistrzu, podczas debaty nad uchwałami oraz podczas 

roboczych spotkań wyrażał pan swoje niezadowolenie ze stanu prawnego 

zmuszającego gminy do przyjmowania uchwał śmieciowych. Zapowiadał pan, że 

czeka na nowelizację ustawy śmieciowej i zamierza wprowadzić zmiany, które 

uczynią system bardziej sprawiedliwym. (..) Gdyby była możliwość łączenia, to 

próbowalibyśmy korzystać z takiej ewentualności, że bierzemy dwa czynniki pod 

uwagę. Niestety, na dzień dzisiejszy ustawodawca nie dał nam takiej możliwości (..) – 

mówił pan podczas sesji Rady w dniu 14 grudnia 2012 roku. 

Parlamentarzyści oraz Prezydent RP Bronisław Komorowski wyszedł naprzeciw pana 

życzeniu i podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

które umożliwia różnicowanie opłat za odpady komunalne. Zgodnie z zapisami 

noweli ustawy z dnia 25 stycznia 2013 roku: 

1. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni 

lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, 

odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju 

zabudowy. 

2. Dopuszcza stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze 

gminy; 



3. Pozwala na zróżnicowanie stawki opłat, przez wprowadzenie ulg albo dopłat 

dla właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria 

dochodowe.  

4. Umożliwia również, aby gmina przejęła obowiązek wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych, 

utrzymywania ich w odpowiednim stanie i pokrycia tych kosztów z opłat 

pobranych od właścicieli nieruchomości. 

 

Wzywamy zatem pana burmistrza do przedstawienia propozycji nowelizacji uchwał 

podjętych w dniu 14 grudnia 2012 roku, w szczególności do wprowadzenia zapisów 

chroniących osoby ubogie oraz rodziny wielodzietne. Zasadnym jest także 

wprowadzenie – wzorem innych samorządów – rozróżnienia opłat w zależności od 

rodzaju zabudowy na terenach miejskich i wiejskich.  

Spółdzielnie mieszkaniowe w Łęcznej zostały postawione w sytuacji darmowego 

inkasenta opłat pobieranych na konto gminy. Na ich barkach spoczywa także 

obowiązek zakupu pojemników oraz organizacji altan śmietnikowych. Zwracamy się 

do pana burmistrza o zastosowanie zapisu art. 6r ust. 2a znowelizowanej ustawy 

mówiącego, że „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do 

zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”. Z wyliczeń 

przedstawionych radnym podczas debaty nad taryfą za wodę i ścieki wynika, że w 

chwili obecnej PGKIM, które świadczy usługi wywozu śmieci, przy stawce 7,26 

zł/osobę generuje ponad 1 mln zł zysku. Jaki więc zysk generować będzie system 

śmieciowy przy przyjętych przez Radę Miasta stawkach?  

Jeśli pan burmistrz nie przedstawi nowelizacji uchwały, zrobi to grupa radnych Rady 

Miejskiej, licząc na to, że także pozostałym członkom Rady leży na sercu dobro 

Mieszkańców naszej Gminy. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że radny 

zobowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.  Oznacza to 

jej pomyślność, czyli prawidłowy rozwój społeczny, gospodarczy i cywilizacyjny. 

Lepsze zaspokajanie jej zbiorowych potrzeb, wzrost jej zamożności oraz warunków 

życia jej członków. Interesowi Mieszkańców powinny być podporządkowane 

wszelkie działania władz samorządu terytorialnego. Dobro to ma charakter 

nadrzędny. Dlatego wzywamy pana do podjęcia działań zmierzających do zmiany 

niekorzystnych dla Mieszkańców zapisów podjętych uchwał śmieciowych. 


