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Interpelacja
W dniu 21 września 2021 rok

W sprawie: nadinterpretacji przepisów prawa przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczącej
selektywnej zbiórki odpadów i płata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W naszym mieście temat gospodarki odpadami stała się tematem bardzo gorącym patrząc z
perspektywy niesamowitej 140 % a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (czyt. działalność
gospodarcza) ponad 300% podwyżki opłat zafundowanych przez miasto naszym mieszkańcom.

Szanowna Pani Prezydent składam w imieniu wszystkich lokatorów -

mieszkańców -

wyborców naszego miasta interpelację, która dotyczy nadinterpretacji przepisów prawa przez Urząd
Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i płata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zarządcy nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych stwierdzają, że wymusza się na

nich deklarowanie realizacji selektywnej zbiórki odpadów w „w minimalnym, czyli 5 - cio
pojemnikowym systemie". Fakt jest, że miasto jest zobowiązane zapewnić selektywne zbieranie

odpadów obejmujące co najmniej frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe wielkomateriałowe oraz bioodpady, ale w żaden sposób nie przekłada się na
obowiązek właściciela nieruchomości do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami, których nie

wytwarza. Miasto ma zapewnić możliwość selektywnej zbiórki, jednak stosownie do sytuacji
faktycznej danej nieruchomości. Nie jest natomiast zadaniem Urzędu Miasta do wymuszania na
właścicielach nieruchomości do selektywnej zbiórki odpadów, których de facto
nieruchomości nie powstają. W efekcie Urząd Miasta zmusza

na danej

właścicieli nieruchomości do

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami których nie wytwarzają. Urząd Miasta zmusza więc

do ustawiania i ponoszenia kosztów za nie istniejące frakcję odpadów.
Wielokrotnie w sowich wystąpieniach zwracałem uwagę, że niestety nasz Urząd Miasta w tym
przypadku doprowadza do nadinterpretacji przepisów prawa. Ponieważ żaden z przywołanych przez

Panią Naczelnik Wydziału Komunalnego przepisów prawa nie nakazuje selektywnej zbiórki odpadów
,,w minimalnym, czyli 5 -cio pojemnikowym systemie".
Bez pokrycia w przepisach prawa pozostaje stwierdzenie pani Naczelnik, że „aby (... )
efektywnie rozwijać idee segregacji, wprowadzając ją na gruncie każdej nieruchomości bez względu

na funkcje jej użytkowania, ustawodawca zdecydował się wprowadzić jednolity system segregacji
odpadów z uwzględnieniem 5 - cio pojemnikowego systemu". Wielokrotnie podkreślałem, że
jednolity, krajowy podział odpadów na pięć frakcji nie jest równoznaczny z obowiązkiem uiszczania
opłat za nie wytwarzane frakcje. Ponieważ gdyby istniała konieczność uiszczania przez właścicieli

nieruchomości opłat za odpady również w zakresie frakcji, które nie są na danej nieruchomości

wytwarzane, wówczas taki obowiązek musiałby zostać wprost przewidziany w regulacjach prawnych.
z powołanych przez panią Naczelnik przepisów obowiązek taki nie wynika.
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Dlatego biorąc pod uwagę głosy wszystkich lokatorów - mieszkańców - wyborców naszego
miasta

zgłaszam interpelację

ze wskazaniem,

że

nasi

mieszkańcy posiadający nieruchomości

niezamieszkałe lub Zarządcy tychże nieruchomości nie chcą uchylać się od realizacji stwierdzonego
przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój obowiązku zgłaszania korekt swoich poprzednich deklaracji

stosownej korekty deklaracji

ponieważ

jest to bez przedmiotowe wezwanie, które nie posiada oparcia

w konkretnej regulacji prawnej.
W związku z powyższym wnoszę do Pani Prezydent o podjęcie decyzji oraz stosownych działań
aby nie tylko usprawnić ale także urealnić rozwój idei segregowania odpadów komun In eh.

