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Szanowny Pan

Mirosław Wilusz
Przewodni czący Komisj i Po lityki Gospodarczej

Szanowny Panie Przewodni czący,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnta9 styczrua br. zgodnie z ustawą z dnia 6 września}}}I r.
o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) pragnę
poinformować, iŻ:
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ustawy o utrzymaniu czystościi porządku
w gminach, ,'w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilościodpadów
powstających na danej nieruchomości, właścicielnieruchomoŚci jest obowiązany złoŻyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
Zgodnie

zapisem art. 6m ust.

zmiana".

Uprzejmie przypominałny,iŻto nie Gmina nalicza opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
|ecz zgodnie z zapisem art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
właścicielnieruchomości iest zobowiazanv złożyćdo wóita deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami, w któĘ sam określa wvsokośćtei opłaty.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 t., w
brzmieniu nakładającym na gminy obowiązek odbioru zagospodarowania odpadów
komunalnych. obowiązek uiszczania opłat za odbior odpadów komunalnych powstał zgodnie
zUchwałąNr 296XXIII|20I2 Rady Gminy Lesznowolaz dnia 14 grudnia 2012 r., którą Pan
Radny podejmował. obowiązek ten powstał od dnia 10 sierpnia 2013 r. Zatem w 2013 r. nie
było podstaw do prowadzenia konkretnych działań, ponieważ system dopiero zaczynał
funkcjonowaó (podobnie, jak w 2014 r.).
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W ramach czynności kontrolnych przeprowad zono :

C

4!2 postępowań administraryjnych w stosunku do osób, którę nie z}oŻyły deklaracji

oraz osób, które uiszczały opłatę niezgodną z obowiązującą stawką,

w

o
o
o

wyniku których wydano 165 decyzji określającychwysokośćopłaty za

gospodarowanie odpadami,
spowodowano złożenie239 korekt oraz norvych deklaracjio
przeprowadzono 69 postępowańumorzeniorvych,
w ramach czynności egzekucyjnych zostało wysłanych 2053 upomnień,
L

.
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wystawiono 492 tytuły wykonawczerktóre prze|<azano do Urzędów Skarbowych,
wysłano 157 wezwań do złożenia wyjaśnień w rwiryku z wątpliwościami
zawarĘmiw złożonych deklaracjach, wwyniku, czegozostało złożonych79korekt
deklaracj i, 7 0 wezwańj est w trakcie wyj aŚniania.

Ad.2
Wedfug danych za okres od stycznia do września2018 r. opŁaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi są uiszczane od ok. I.t37 .O77,33 m3 wody w skali roku.
Ilośó wody sprzedanej odbiorcom indywidualnym w latach 2016 _2018

Lata

20r8

2016

20r7

Ilośó wody sprzedanej odbiorcom
indywidualnym przezlPK (m3)

1.045.788

1.084.248

852.808

Srednie miesięczne zuĘ cie (m3/m-c)

87.149,00

90.354,00

94.756,00

Ilośó wody wg. deklaracji (m3lm-c)

80.031,30

81.963,10

87.228,36*

Różnica w ilościwody sprzedanej ptzez
LPK, a ilościąwody z deklaracji(m3/mc)

7.rr7,70

8390,90

7.521,64

9,29 Yo

7,94 yo

Różnica w ilościwody sprzedanej przęz
LPK' a ilościąwody z deklaracj1(%)
I1ośćwody

8,17

o

(9 m-cy)

zużyiana nieruch. letnisk.**

2.671

(m3/m-c)

po

Różnica

uwzględnieniu nieruch.

4.856

letniskowych ( m3/m-c)

Różnica procentowa
* wg. stanu

8rl7

nadzień3I płŹdziemika 2018

o

9129 o/o

5,12 yo

r.

** od 2018 r. nieruchomości letniskowe wrroszą opłatę ryczałtową, która
wyniosła 102.892,45

zł, miesięcznie _ śt.8.547,37 zł :3'20 złlm3 :2.67I m3l m-c.
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Referacie Gospodarowania odpadami Komunalnymi

w Urzędzie Gminy Lesznowola

zatrudnionych jest dziewięciu pracowników na umowę o pracę.

Wydatki administracyj ne bieżąc e (wraz z pensjarni) za:
2017 r .wynoszą

_

936 273,20

zł

2018 r. wynoszą _ 1.110.30l,I5 zł

Ad

4.

Dochody z opłat za odbiót odpadów komunalnych ksztahowały się następująco:
2014 r. _ 5.l32.93I,64 zł
2

2015 r. _ 4.990.215,87
2016 r.

-

ń

5.124.428,60 zŁ

2017 r. _ 5.309.486,99 zł
2018 r.- 5.730.626,00 zł (kwota z odsetkami może ulec niewielkiej zmianie po zamknięciu
roku 2018)

Wviaśnienia

doAd3iAd4.

Wydatki i dochody wykonane za 20l7r. wykazane są w załączniku Nr 8 _pn. ,,Wykonane
dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oruz wydatki zvńązane z
realizacjązadafizzal<resu gospodarowania odpadamiza 2017 t." w Zatządzeniu Nr 43l20I8
Wójta Gminy Lesznowola z drua 28 marca 2018r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budzetu gminy za20l7 rok.
Wydatki i dochody za20I8 rok ustalono wstępnie na podstawie zapisów księgowych.

Dochody za 20I4r. w wysokości 5.132.93I,64 zł wykazane są w Zatządzeniu Nr 33/2015
Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 20I5r. w sprawie przedstawienia sprawozdanta
rocznego z wykonania budżetu gminy za20l4 r.
Dochody za20l5 r. w wysokości _ 4.990.215,87 ń wykazane są w ZaruądzerulNr 2712016
Wójta Gminy Lesznowola z dnla 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdałtta
rocznego z wykonania budżetu gminy za20l5 t.

Dochody za2016r w wysokości _ 5J24.428,60 zł wykazane są w Zarządzeruu Nr 30/2017
Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 20I7r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za2al6r.

Ad5iAd6.
Jedvnie w toku prowadzonych postepowań administracyjnych, o których mowa w art. 6o ust 1
Ustawy o uttzymantu czystościi porządku w gminach' organ ma mozliwośó weryfikacji ilości
zuŻytej wody - tzn. jeŻeli tie została złoŻona deklaracja, bądż zachodzą uzasadnione
wątpliwościco do danych zawartych w deklaracji. Takie działanejest zgodne z przywołaną
Ustawą orazptzepisami RoDo czyli RozpotządzeruaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zvłiązku z
przehlłatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepł.ywu takich danych oruz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE oraz Rozpotządzenia20l6l679 o ochronie danych osobowych
(RoDo) ochrona osób fizycznych w związku z ptzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenie dyrektyrvy 95l46lwB (ogólne
rozpotządzenie o ochronie danych-tzw.,,RoDo'' Dz.U.UE.L.20I6.ll9.I zdnia 2016.05.04.
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