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ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ  RADNEGO GMINY TUPLICE  PANA 

KRZYSZTOFA JAGODZKIEGO 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2022 r. (data wpływu 17.02.2022 r.)  pn.  „Opłata 

śmieciowa” uprzejmie wyjaśniam, iż: 

art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach wskazuje, iż rada gminy, w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Omawiana ulga została uchwalona uchwałą nr XXI/109/20 Rady Gminy Tuplice z dnia 

24.07.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym.  Uchwała została przyjęta zgodnie z obowiązującą 

delegacją ustawową i zatwierdzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. 

Projekt uchwały opiniowany był przez radcę prawnego. 

Przepisy znowelizowanej „ustawy śmieciowej” budzą liczne wątpliwości, co 

potwierdzają rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnych Izb Obrachunkowych w Polsce.  

Z uwagi na złożoną interpelację sprawa udzielenia „ulgi kompostownikowej”  może być 

przedmiotem posiedzeń komisji.   

Natomiast problem tzw. „wystawkowiczów” jest problemem nie tylko naszej gminy, ale 

wszystkich przygranicznych samorządów. Skuteczność walki z właścicielami zajmującymi 

się handlem rzeczami używanymi jest znikoma z powodu braku narzędzi prawnych. Zgodnie 

z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorząd nie może limitować 

odebranych odpadów (odbiór u źródła), jednostka musi zagwarantować właścicielom 

nieruchomości odbiór odpadów komunalnych (są to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka). Specyfika 

odpadów wielkogabarytowych jest jednoznaczna z odpadami komunalnymi, a co za tym idzie 

omawiany odpad nie różni się swoją specyfiką od „towaru szperaczy”. Osoby zajmujące się 

handlem rzeczami używanymi w swoisty sposób nadużywają swoich praw wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa.  
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Dlatego też, uchwałą Rady Gminy Tuplice nr XXI/106/20 z dnia 24 lipca 2020 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuplice, 

wprowadzono brak odbioru odpadów wielkogabarytowych „u źródła”  toteż w roku 2021 

odnotowano znaczący spadek tonażu przedmiotowych odpadów. 

W ramach prowadzonych działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy 

Tuplice zrealizowano we współpracy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

oraz PGKiM Sp. z o.o. szereg działań min. skierowano do uczniów szkoły podstawowej oraz 

przedszkolaków zaproszenia do udziału w konkursach ekologicznych, literackich o tematyce 

ekologicznej. Corocznie dla najmłodszych przekazywane są kolorowanki. Ulotki propagujące 

ekologiczny styl życia oraz zasady prawidłowej zbiórki selektywnej odpadów komunalnych 

udostępniane są w siedzibie urzędu, jak również przekazywane były Sołtysom. 

Dodatkowo dla mieszkańców gminy Tuplice udostępniono nieodpłatną aplikację 

EkoHarmonogram. Aplikacja posiada wbudowany moduł „Gdzie wrzucić?”, dzięki niej 

mieszkaniec sprawdzi jakim odpadem jest dany przedmiot i do którego worka wrzucić odpad, 

harmonogram odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz informacje 

dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.   

 

Wobec powyższego podjęto czynności zmierzające do ograniczenia odbieranej masy 

odpadów wielkogabarytowych w granicach obowiązującego prawa a wzrost wysokości 

lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest z daleko idącymi 

zmianami na każdym szczeblu gospodarki ogólnokrajowej, począwszy od wzrostu płacy 

minimalnej, wzrostu cen paliwa poprzez wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów 

komunalnych skończywszy na czynniku składowym przedmiotowej opłaty czyli ilości 

wytwarzanych odpadów przez mieszkańców naszej gminy. System gospodarki odpadami 

komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi się 

samofinansować. Gmina nie może ani dokładać do systemu, ani na tym zarabiać.  
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