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Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 17.12.2012 r.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.  Nakłada  ona  na  gminy  szereg  nowych  obowiązków,  przede  wszystkim 

organizację i nadzór nad całym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

gminy.  Trwa jej wdrażanie.  Ustawa wzbudza wiele kontrowersji, dlatego niezbędna jest jej 

szybka nowelizacja. Wiele samorządów zrezygnowało z uchwalania przepisów do czasu aż 

ustawa zostanie znowelizowana. 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami, które od 1 lipca 2013 r. przejmą gminy, 

w przypadku  gminy  Swarzędz  przejmie  Związek  Międzygminny  "Gospodarka  Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej".  Przystąpienie do tego Związku miało w założeniach usprawnić 

proces  zmian  w  gospodarce  odpadami  i  sprawić,  że  będą  to  zmiany  ekonomicznie 

uzasadnione.  Podejmując  w  styczniu  2009  r.  uchwałę  o  przystąpieniu  do  Związku 

Międzygminnego  „GOAP”  uważaliśmy,  że  będzie  to  dobre  rozwiązanie  pomimo,  że  nie 

znaliśmy  żadnych  założeń  ekonomicznych.  Kiedy  teraz  docierają  do  nas  informacje 

o możliwych  stawkach  opłat  pojawiają  się  wątpliwości.  Tym  bardziej,  że  samorządy 

z Wielkopolski, które nie wchodzą w skład Związku Międzygminnego „GOAP” uchwalają 

niższe stawki opłat. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej do budowy spalarni nie powinno 

nam tych opłat podwyższać, a wręcz obniżać.  

Na obecnym etapie wdrażania ustawy, kiedy podejmowane mają być istotne decyzje 

dotyczące opłat oraz sposobu ich naliczania pojawia się wiele niewiadomych, co wywołuje 

społeczny niepokój.  Mieszkańcy naszej  gminy zaniepokojeni  są medialnymi  informacjami 

o możliwym wzroście opłat za odbiór odpadów o 200-300%  w stosunku do opłat aktualnie 

ponoszonych. Tak duża podwyżka opłat uderzyłaby w szczególności w rodziny wielodzietne 

oraz mieszkańców budynków wielorodzinnych, osiedli spółdzielczych oraz mieszkańców wsi. 

Zamiast  zapowiadanej  powszechnie  „rewolucji  śmieciowej”  może  nam wyjść  „rewolucja 

cenowa”. Nam jako radnym Rady Miejskiej chodzi przecież o to, aby mieszkańcy płacili za 

wywóz  odpadów  realnie  uzasadnione  stawki.  Oczekujemy,  że  Związek  Międzygminny 

„GOAP”  zaproponuje  rozwiązania  powszechnie  stosowane  w  Europie,  które  polegają  na 

udzielaniu ulg dla rodzin wielodzietnych, itp.    



 Istotnym  zagrożeniem  jest  fakt,  iż  jedynie  wskazane  w  planach  wojewódzkich 

instalacje  regionalne  (  tzw.  RIPOK  -  i  )  mogą  prowadzić  działalność  w  zakresie 

zagospodarowania komunalnych odpadów zmieszanych. Wydaje się, iż racjonalnym byłoby 

ustanowienie  możliwości  kierowania  takich  odpadów  do  każdej  instalacji  spełniającej 

wymagania stawiane w ustawie dla RIPOK. 

Radnym  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  w  celu  podejmowania  dalszych  decyzji  i 

uchwał niezbędne są odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Jaka ma być faktyczna stawka za wywóz odpadów komunalnych segregowanych i 

zmieszanych?

2. Jakie składniki i w jakiej wysokości wzięto do kalkulacji opłat?

3. Czy  do  kalkulacji  stawek  opłat  wzięto  pod  uwagę  morfologię  odpadów  w 

poszczególnych gminach?

4. Czy planuje się podział gmin większych na sektory?

5. Jaką metodę opłat przyjęto do tzw. nieruchomości niezamieszkałych?

6. Jaką politykę edukacyjną i informacyjną przewiduje Związek Międzygminny „GOAP” 

przed 1 lipca 2013 roku?

         Brak satysfakcjonującej odpowiedzi może skutkować podjęciem uchwały o wystąpieniu 

ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami  Aglomeracji Poznańskiej”

Niepokój budzi konieczność ustalenia jednolitego sposobu naliczenia wysokości opłat 

dla  całej  Gminy.  Wnioskujemy do  posłów  i  senatorów o  umożliwienie  gminom wyboru 

różnych metod, ulg i zwolnień oraz ustalenia opłat dla poszczególnych części obszaru gminy. 

Uważamy  również,  że  konieczność  organizowania  przetargów  na  wywóz  odpadów,  w 

przypadku,  gdy  gmina  posiada  własny  zakład  gospodarki  komunalnej  prowadzący  taką 

działalność, jest niezgodna z zasadami racjonalnego gospodarowania. Uważamy, że gminom 

należy  ułatwić  egzekucję  należności  z  tytułu  opłaty  za  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych  poprzez  nadanie  wójtowi,  burmistrzowi,  prezydentowi  miasta  ,  uprawnień 

organu egzekucyjnego. 

     Powyższe  stanowisko  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  należy  dostarczyć  do  Posłów, 

Senatorów  z  Województwa  Wielkopolskiego,  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego, 

Wojewody  Wielkopolskiego  oraz  wszystkich  członków  Związku  Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami  Aglomeracji Poznańskiej”, Zgromadzenia, jak i Zarządu Związku.  
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