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Chojnice, 28.12.2012

Pan
Ryszard Stachurski
Wojewoda Pomorski
Niniejszym pismem wnoszę o uchylenie Uchwały Rady Miejskiej Chojnic nr XXVII/290/12 z dnia
21.12.2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ze względu na brak logicznego wytłumaczenia comiesięcznych opłat, a
ponadto ze względu na brak konsultacji społecznych.
Uzasadnienie
W dniu 21.12.2012 roku Rada Miejska Chojnic podjęła Uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według uchwały mieszkańcy
mają dokonywać comiesięcznych opłat w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy. Do tej
pory mieszkańcy mieli podpisane indywidualne umowy z odbiorcami odpadów. Prywatny odbiorca,
dbający o koszta swojej działalności wystawiał rachunek, co trzy miesiące i dobrze funkcjonował.
Tymczasem Rada Miejska Chojnic uchwaliła, że opłaty należy wnosić co miesiąc. Skoro podatek od
nieruchomości płaci się w ratach kwartalnych, to logika wskazuje, że i tak powinno być z opłatami za
odpady komunalne. Zwiększona częstotliwość opłat generuje jedynie wzrost kosztów biurokracji,
czego wyrazem jest zapowiedź wzrostu liczby urzędników z powodu zmiany Ustawy.
Wątpliwości budzi zapis o tym, że cyt. „Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca
2013 roku i obejmuje miesiąc od 1 lipca 2013 do 31 lipca 2013”. To oznacza, że mieszkańcy mają
płacić za jeszcze niewykonaną usługę. Piekarz nie bierze od klienta pieniędzy na mąkę, tylko
sprzedaje wypieczony chleb. Logicznym wydaje się więc zapłacenie za odbiór odpadów po
wykonaniu usługi. Dziwne, że podmiot prywatny mógł stosować normalne zasady, a Urząd nie może.
Ponadto uchwała Rady nic nie mówi o wypowiedzeniu umów z dotychczasowymi odbiorcami.
Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, czy w związku ze zmianą Ustawy mają obowiązek wypowiadać
dotychczasowe umowy.
W uzasadnieniu uchwały podano, że nikt nie zgłosił uwag. Nikt nie zgłosił, bo informacja o tym,
ukryta była na stronach internetowych urzędu miasta. Przedmiotowa Komisja Rady Miejskiej nie
zrobiła w tej sprawie przez rok nic, a mieszkańcom dano 7 dni.
Panie Wojewodo,
Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o uchylenie uchwały i skierowanie jej do ponownego
rozpatrzenia przez Radę Miejską Chojnic.
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