Uchwała śmieciowa do kosza. RIO unieważniło decyzję
radnych. Jest już nowy system
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Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwałę śmieciową z listopada. Mieszkańcy
nie będą płacić za wywóz odpadów wg metrażu mieszkania. Przynajmniej na razie. Radni
KO dziwią się decyzji RIO i w ekspresowym tempie uchwalili dziś nową uchwałę. Każdy
lokator bloku zapłaci za wywóz odpadów tyle samo.
Kolejna rewolucyjna zmiana w miejskim systemie gospodarowania odpadami. W listopadzie radni
uchwalili stawki zależne od wielkości mieszkania. Uchwała poszła do oceny przez Regionalną Izbę
Obrachunkową, która kontroluje finanse samorządów lokalnych. W piątek na dokańczanej sesji rady
sekretarz miasta Włodzimierz Karpiński oświadczył, że RIO unieważniło listopadową uchwałę.
- RIO wskazała na brak możliwości różnicowania metody ustalania opłaty powierzchnią użytkową
lokalu. W związku z tym widzimy konieczność nowelizacji tego zapisu. W naszym głębokim
przekonaniu decyzja RIO nie ma uzasadnienia. Tym bardziej że podobne regulacje dotyczą różnych
samorządów w Polsce, podobnie różnicuje Białystok, Radom, Koszalin - dziwił się Karpiński.

Będzie jedna stawka, bez podziału na metraż
Przypomnijmy, projekt uchwały o opłatach, po wcześniejszych wpadkach z unieważnieniem
poprzednich uchwał przez sądy, przygotowała dla miasta wynajęta specjalistyczna firma z Krakowa.
Zaproponowała ona dozwolone ustawą różnicowanie opłat wg metrażu mieszkania.

Decyzji RIO dziwi się prawnik prof. Michał Bitner, uczestnik posiedzenia RIO. - Ta uchwała była
dobrze przygotowana. Nie naruszała prawa. Jest problem prawidłowego odczytania jednego z
przepisów uchwały w nowym brzmieniu. Dla tych, którzy go czytają po raz pierwszy, jest jasny i
zrozumiały. Ale dla większości członków RIO jasny i zrozumiały nie jest. Wyciągają inne wnioski niż
osoby, które zajmują się analizą tekstów prawnych - mówił podczas piątkowej sesji profesor.
- W ustnym uzasadnieniu RIO zarzuciła, że w dwóch z pięciu proponowanych przez nas w listopadzie
przedziałów metraży mieszkań, opłaty przekraczają maksymalne obciążenie mieszkańca wynikające z
- uwaga! - innej metody. My nie stosowaliśmy różnych metod do budynków wielorodzinnych przekazywał Włodzimierz Karpiński, sekretarz miasta na piątkowym posiedzeniu radnych.
Ponieważ w mieście musi obowiązywać jakiś system opłat za wywóz odpadów, a w świetle
unieważnienia poprzednich systemów - kolejno: ryczałt, od zużycia wody i od metrażu - radni
zdecydowali się uchwalić na szybko nową wersję uchwały.
- Propozycja sanacji jest taka: dopisanie ustępu 2, który powoduje, że nie różnicujemy metody "od
gospodarstwa" powierzchnią mieszkania. W efekcie ponad 70 proc. mieszkań, te o metrażach
powyżej 40 m kw, będzie miało obniżkę opłat - mówił Karpiński.
Radni większością głosów Koalicji Obywatelskiej, rządzącej miastem przyjęli to rozwiązanie. Od
stycznia 2022 roku mieszkańcy bloków zapłacą zatem - niezależnie od wielkości mieszkania - 85
złotych. Dla domów jednorodzinnych stawka zostaje taka sama jak w listopadowej uchwale - 107
złotych lub 98 złotych, jeśli przy domu jest kompostownik.

System znów tymczasowy?
- Kolejny raz te same rozwiązania prawne w innych miastach są akceptowane, a w Warszawie - nie.
Chaos nie jest chyba winą miasta, tylko wynika z działań ogólnokrajowych - stwierdziła Agata
Diduszko-Zyglewska, radna Lewicy.
Przeciwnego zdania był Michał Szpądrowski z PiS, radny z okręgu ursynowskiego. - Do głowy by mi
nie przyszło, że zaledwie dwa miesiące po zmianie systemu będziemy wracali do któregoś z
poprzednich systemów, tydzień przed świętami, ze względu na wyrok RIO. Mieliśmy już wodę,
metraż, ryczałt, teraz znów wracamy do ryczałtu, Bóg raczy wiedzieć, czy w styczniu lub lutym znów
nie wrócimy do jakiejś metody - stwierdził.
Przypomnijmy, w listopadzie przekreślono system zależny od zużycia wody, który wywoływał
kontrowersje ze względu na wysoką stawkę 12,73 zł za metr sześcienny, a przyjęto opracowany
przez firmę z Krakowa system opłat zależny od metrażu mieszkania. Ten system miał obowiązywać
od stycznia 2022 roku, ale nie wejdzie w życie.
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