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ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ  RADNEGO GMINY TUPLICE  PANA JACKA 

KRAWCZYKA  

 

 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną w dniu 03.03.2022 r. do Wójta Gminy Tuplice 

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Tuplice wyjaśniam, co następuje: 

 

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) wskazuje, iż właściciele 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy, wykonują obowiązek określony w art. 5 ust 1 pkt 3b są 

obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 

przez: 

-gminną jednostkę bądź przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

- gminną jednostkę bądź przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej; 

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Zgodnie z art. 5a przedmiotowej ustawy wójt kontroluje posiadanie omawianych umów, 

zgodność zapisów umów z wymaganiami określonymi w prawie miejscowym oraz dowody 

uiszczania opłat za te usługi. 

 

Wobec powyższego, regulacje prawne nakazują wójtowi prowadzić ewidencję 

zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych wykorzystując dostępne narzędzia do 

kontroli w danym zakresie. Korzystając z powołanej ustawą Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej podmioty weryfikowane są systematycznie.  

 

W ramach kontroli obowiązków wynikających z przywołanych wyżej aktów prawa od 

dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

zweryfikowano wszystkie podmioty znajdujące się w CEIDG. 

Podmioty (nieruchomości niezamieszkałe) wytwarzające odpady komunalne wskutek 

prowadzenia działalności posiadają umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych 

jednakże istnieją również podmioty, które z uwagi na specyfikę świadczenia usług nie 

zawarły przedmiotowej umowy, te natomiast złożyły stosowne oświadczenia. 

Aktualnie w prowadzonej przez wójta ewidencji widnieje 67 umów natomiast 

oświadczeń  o prowadzeniu działalności poza granicami Polski lub gminy bądź z uwagi na 

http://www.tuplice.pl/
mailto:gmina@tuplice.pl


specyfikę świadczonych usług- 18. 

Na bieżąco podejmowane są czynności sprawdzające. 

 

 

Z poważaniem  

/-/ Katarzyna Kromp 

Wójt Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pan Sylwester Mazurkiewicz 

Przewodniczący Rady Gminy Tuplice 

2. Pan Jacek Krawczyk 

Radny Rady Gminy Tuplice 

3. a/a 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Anna Mazur- inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi 

 

 


