Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
na 2. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 grudnia 2019 r.
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 4/2019 w sprawie potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wnoszę o pochylenie się nad postulatami środowisk samorządowych wystosowanymi w tej sprawie.
Art. 6j ust. 1 ww. ustawy w przypadku nieruchomości zamieszkałych mówi o opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub
ilości wody zużytej w danej nieruchomości, lub też powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki ustalonej
opłaty. Gminy na tej podstawie ustalają sposób naliczania opłat za odpady komunalne, stosując jedną ze
wskazanych metod. Obecnie gminy przeważnie stosują metodę obliczania tejże opłaty, używając danych na
temat liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość podanych w deklaracjach, które często są nieweryfikowalne. W związku z powyższym bardziej zasadna wydaje się metoda oparta o ilość zużytej wody. Pozwala
ona w sposób wysoce precyzyjny określić liczbę użytkowników wody, a tym samym producentów odpadów.
Niestety, w praktyce metoda ta nie jest wykorzystywana przez gminy, ponieważ zawiera nieścisłości i luki.
Stosowanie tej metody jest związane z opomiarowaniem nieruchomości licznikami zużycia wody, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, ponieważ rzadkością jest, aby na terenie całej gminy wszystkie nieruchomości posiadały liczniki. Brak liczników można jednak opomiarować za pomocą przeciętnego zużycia w danej
gminie. Jednocześnie ustawa pozwala na stosowanie metod mieszanych do obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustawa posługuje się także pojęciem wody zużytej w nieruchomości. Postulat ze strony władz samorządowych jest taki, by wprowadzić możliwość ustalania metody obliczania wody na podstawie tej wykorzystanej wyłącznie na cele bytowe.
Omawiana metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykorzystująca dane
dotyczące zużycia wody jest metodą w ocenie samorządów najsprawiedliwszą. Wymaga ona jednak wyeliminowania ww. problemów na szczeblu legislacyjnym. Metoda ta może wejść do powszechnego stosowania
i tym samym wesprzeć metodę wykorzystującą dane dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
Aktualnie niestety nagminnie występuje proceder fałszowania rzeczywistego poziomu generowania odpadów.
Wobec tego wnoszę o przeanalizowanie powyższych punktów apelu dotyczącego potrzeby zmiany ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Z poważaniem
Robert Dowhan

