
DRUK Nr 12/LV 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zmiany uchwały 
nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 9 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala się co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez grupę mieszkańców Gminy Gryfino,  reprezentowanych 
przez Panią Marię Piznal i Panią Bożenę Górak, dotyczącej żądania podjęcia działań zmierzających do 
zmiany uchwały nr XXVI/223/20 z dnia 5 listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
w taki sposób, aby wszyscy mieszkańcy gminy Gryfino płacili „od osoby”, Rada Miejska w Gryfinie 
uznaje petycję za uzasadnioną. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia reprezentantów grupy 
mieszkańców wnoszących petycję o sposobie jej rozstrzygnięcia poprzez przesłanie kopii niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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UZASADNIENIE 

 
W dniu 16 maja 2022 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Gryfinie petycja dotycząca podjęcia 

działań zmierzających do zmiany uchwały Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 
listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Petycję w interesie publicznym złożyły Pani Maria 
Piznal i Pani Bożena Górak, przedkładając listę 805 podpisów osób ją popierających. 
Przewodniczący Rady przekazał ww. petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej 
rozpatrzenia i podjęcia dalszych działań z nią związanych.   

Komisja na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r. przeanalizowała treść petycji, a także 
wysłuchała dodatkowych informacji przekazanych przez Panią Marię Piznal, która była obecna 
na posiedzeniu, jak również zapoznała się ze stanowiskiem z-cy burmistrza Tomasza Milera w tej 
sprawie.  

Komisja uznała za niewystarczającą próbę obrony obwiązującej od 1 stycznia 2021 r. tzw. 
hybrydowej metody ustalenia opłaty za śmieci – w zabudowie jednorodzinnej stosuje się opłatę 
„od osoby”, a w zabudowie wielorodzinnej od „powierzchni mieszkania” – wobec niżej 
wymienionych faktów.  
 
- Liczne pisma mieszkańców oraz interpelacje radnych wskazujące na istotne wady 
obowiązującej uchwały śmieciowej dowodzą, iż jest ona niezgodna z prawem i niesprawiedliwa 
oraz nieakceptowana przez dużą część lokalnego społeczeństwa; 
 
- Niezgodne ze stanem  prawnym są zapisy § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) uchwały Nr XXVI/223/20 
odnoszące się do „ulgi” przewidzianej w przypadku osób samotnie zamieszkujących 
w zabudowie wielorodzinnej zużywających średnio w miesiącu nie więcej niż 4 m³ wody. Ustawa o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminach jasno określa, że jeśli dana gmina chce umożliwić swoim 
mieszkańcom zwolnienie z opłat za śmieci, musi konkretne zapisy w tej sprawie wprowadzić za 
pomocą odpowiedniej uchwały. Jedyna zniżka, jaka wpisana jest w obowiązującej na terenie 
gryfińskiej gminy uchwale śmieciowej dotyczy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
kompostujących bioodpady; 
 
- W uchwale Nr XXVI/223/20 w ogóle nie określono, co jest źródłem informacji o ilości zużytej 
wody; w żadnym miejscu tego dokumentu nie wskazuje się zasad i sposobów obliczania 
średniomiesięcznego zużycia wody – czy rozliczenie zużycia wody na potrzeby określenia 
wysokości opłaty za śmieci w gospodarstwach jednoosobowych w zabudowie wielorodzinnej ma 
odnosić się do okresu kwartalnego, półrocznego czy rocznego; 
 
- Z niewiadomych przyczyn nieistotna dla Gminy stała się liczba mieszkańców w zabudowie 
wielorodzinnej (poza gospodarstwami jednoosobowymi wszyscy pozostali mieszkający w takiej 
zabudowie płacą „od powierzchni” zajmowanego lokalu), mimo że bezdyskusyjnym jest fakt, iż 
przy określaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze się pod uwagę 
głównie liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na trenie gminy 
odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. W konsekwencji, sytuacja taka może doprowadzić do zwiększenia się ilości 
odpadów niesegregowanych; 
 
- Gmina Gryfino nie wykazała zainteresowania skuteczną aplikacją wykrywającą 
nieprawidłowości w deklaracjach śmieciowych, a którą na mocy porozumienia nieodpłatnie 
udostępnia Miasto Świdnik. Od 2019 r. do dziś udało się znaleźć około 2.400 osób 
niezgłoszonych wcześniej w Świdniku do opłaty za odpady. Mimo że z dobrymi rezultatami 
z aplikacji tej obecnie korzysta wiele gmin w całej Polsce, a kolejne zamierzają ją wprowadzić, to 

Id: 791FF4C1-A80E-4322-8C56-054813A58D3E. Projekt Strona 1



biorący udział w posiedzeniu komisji wiceburmistrz T. Miler krytycznie odniósł się 
do wymienionej aplikacji jako mało efektywnej; 
 
- Gminni urzędnicy nie wyrażają woli współpracy z zarządcami spółdzielni mieszkaniowych 
w kwestii uszczelniania systemu w przypadku zastosowania opłaty „od osoby”, wskazując na ich 
nikłe zaangażowanie i niechęć, reprezentując jednocześnie analogiczną postawę – w odpowiedzi 
z 27 stycznia 2022 r. na jedną z interpelacji, T. Miler napisał: „(…) nie jest rolą Burmistrza 
występowanie do poszczególnych zarządców nieruchomości – w tym do spółdzielni 
mieszkaniowych i Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – o ocenę 
dokonanego wyboru w zakresie przyjętej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.” Komisja wskazuje, że zamiast oskarżeń pod adresem zarządców zabudowy 
wielorodzinnej należy niezwłocznie nawiązać dobrą współpracę, zwłaszcza że z informacji 
podanych przez trzy spółdzielnie mieszkaniowe działające na terenie Gryfina („Regalica”, „Dolna 
Odra”, „Taras Północ”) wynika, że w ich zasobach mieszka ok. 9 tys. mieszkańców; 
 
- Odnotowano bardzo duże społeczne poparcie dla żądania zmiany obowiązującej uchwały 
śmieciowej – w ciągu kilku dni petycję poparło ponad 800 osób (listy poparcia dołączono 
do petycji) i nadal do gryfinianek, które wniosły petycję, zgłaszają się mieszkańcy chcący 
ją poprzeć. Należy podkreślić, że ww. uchwała bardzo podzieliła lokalne społeczeństwo. 
Mieszkańcom domagającym się zmiany uchwały śmieciowej zależy, aby obowiązek uiszczania 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych był sprawiedliwie rozłożony 
na wszystkich, którzy korzystają z tego systemu; 
 
- Po raz pierwszy od wprowadzenia 1 lipca 2013 r. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, różnica pomiędzy ponoszonymi w gminie Gryfino kosztami 
zagospodarowania odpadów a wpływami z tytułu opłaty na realizację tego zadania jest tak duża 
– 1.662.417,17 zł. To istotny dowód na to, że obowiązująca uchwała śmieciowa jest bardzo zła, 
powoduje ogromny deficyt i należy ją w trybie pilnym zmienić. Ten deficyt będzie musiał być 
pokryty z innych dochodów gminy, na który złożą się wszyscy mieszkańcy, zarówno niepłacący 
jak i płacący  za odpady komunalne. 
 

W związku z powyższym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała za zasadną petycję 
dotyczącą podjęcia działań zmierzających do zmiany uchwały Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

Rada Miejska w Gryfinie podziela stanowisko przedstawione przez Komisje Skarg, 
Wniosków i Petycji i uznaje petycję dotyczącą żądania podjęcia działań zmierzających do zmiany 
uchwały nr XXVI/223/20 z dnia 5 listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty  za uzasadnioną.   
 
 
        Przewodnicząca Komisji  
           Małgorzata Wisińska  
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