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Sulejów, dnia 05.03.2019r. 

Małgorzata Domosławska 

Radna Rady Miejskiej w Sulejowie 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie uszczelnienia 
systemu poboru płatności za odbiór odpadów komunalnych w gminie wyjaśniam, że Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejowie ( PSZOK) od 1 kwietnia 2019r. 
będzie prowadzony przez gminę Sulejów poprzez pracowników Miejskiego Zarządu 
Komunalnego w Sulejowie. 

Zgodnie z ustawą o odpadach PSZOK winien prowadzić ewidencję zebranych 
odpadów oraz wydawać dokument przyjęcia odpadów, który będzie zawierać: 
- imię i nazwisko osoby dostarczającej ( po okazaniu dowodu osobistego),
- adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
- rodzaj oraz ilość dostarczonych odpadów ( waga lub objętość).

Ponadto odpady będą przyjmowane po okazaniu dowody wpłaty za dwa 
poprzedzające miesiące. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach PSZOK służy jedynie 
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych i innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe. 

Na dzień dzisiejszy brak jest możliwości przyjmowania odpadów w PSZOK przez 
działalności gospodarcze. Odpady mogłyby być przyjmowane odpłatnie tylko w przypadku 
podjęcia przez Radę Miejska w Sulejowie stosownej uchwały w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia 
oraz wysokości cen za te usługi. 

Wystąpiono do firmy Profeko- twórcy oprogramowania „odpady w gminie" o 
możliwość zakupu dodatkowej aplikacji do obsługi przez PSZOK z pełnym wglądem do 
systemu obsługującego deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Na dzień dzisiejszy nie otrzymano informacji i kosztów tego programu. 

Otrzymuje: 
1. Adresat
2. Stanowisko ds. obsługi rady
3. a/a



URZĄD MIEJSKI 
w Sulejowie 

37-330 Sulejów ul.Konecka 42
tel 044/61 02 513 

Nasz znak: PO.0005.2.19 

Sulejów, dnia 4 marzec 2019 

Małgorzata Domosławska 

Radna Rady Miejskiej w Sulejowie 

W odpowiedzi na interpelacji z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie uszczelnienia 

systemu poboru płatności za odbiór odpadów komunalnych w gminie, wyjaśniam że 

upomnienia za odpady komunalne a w następnej kolejności tytuły wykonawcze wystawiane 

są i wysyłane zgodnie z zachowaniem terminów ujętych w Ordynacji Podatkowej. 
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