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Interpelacja w sprawie uszczelnienia systemu poboru płatności za odbiór odpadów komunalnyc w 
gminie. 
W związku z wieloma sygnałami od mieszkat'lców dotyczącymi uwag odnośnie obecnie działającego 

systemu poboru płatności za odbiór odpadów proszę 
o przeanalizowanie zagadnienia niżej przedstawionego.

Wnoszę o uszczelnienie systemu poboru płatności 
poprzez ogłoszenie abolicji dla wszystkich mieszkat'lców, którzy zechcą uporządkować swoje sprawy 
związane z rejestracją w systemie, 
a w dalszej kolejności o przeprowadzenie kontroli gospodarstw domowych. 

Wnoszę o wprowadzenie obowiązkowej opłaty (ryczałtem) od posesji zamieszkałych sezonowo, które są 
zarejestrowanie w systemie poboru wody. 

Wnoszę o zmianę wzoru deklaracji, poprzez zarejestrowanie dwóch osób składających wniosek w celu 
większej możliwości ściągalności opłat. 

Wnoszę o dokładniejsze prowadzenie rejestru odpadów przywożonych na PSZOK: 
- poprzez rejestr wjazdu wszystkich samochodów wjeżdżających na PSZOK;
- poprzez rejestr wagi wszystkich odpadów;
- poprzez pobieranie opłat od firm zostawiających odpady, indywidualnie

i sporadycznie; 
- poprzez sprawdzenie czy osoba zostawiająca śmieci indywidualnie jest zadeklarowana w systemie

(wgląd do rejestru musiałby znajdować się na PSZOK) 

Taki sposób działania ułatwi kontrolę, umożliwi wprowadzenie korekt w systemie i usprawni windykację. 

Efekt pracy to: 
1. Informacja o ilości odpadów produkowanych w gminie.
2. Mniej dzikich wysypisk, czyściejsze powietrze.
3. Informacja o ilości zadeklarowanych osób, a ilości osób faktycznie oddających śmieci.
4. Informacja o ilości zadeklarowanych osób, a ilości mieszkat'lców gminy.
5. Możliwości większej ściągalności.

Z uwagi na fakt, iż w ostatnim czasie cena za odbiór odpadów od mieszkat'lców znacząco rośnie, a płacić za 
odbiór jest obowiązkiem każdej osoby zamieszkującej gminę. 
Nieszczelny system poboru opłat budzi poczucie niesprawiedliwości wśród mieszkat'lców, świadczy o 
niegospodarności i daje niekorzystny obraz pracy urzędu. 

W związku z powyższym wnoszę o szczegółowe przeanalizowanie zagadnienia 
i podjecie działat'l zmierzających do niwelowania braków w systemie. 


