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Pan
Ryszard Stachurski
Wojewoda Pomorski
Niniejszym pismem wnoszę o uchylenie Uchwały Rady Miejskiej Chojnic nr XXVII/291/12 z dnia
21.12.2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uzasadnienie
W dniu 21.12.2012 roku Rada Miejska Chojnic podjęła Uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wątpliwości budzi zapis z §2.1 –
właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnicach deklarację. Z takiego zapisu nie
wynika, czy właściciel np. kilku nieruchomości, na których nie mieszka, ma obowiązek wypełniania
deklaracji. Jeśli takiego obowiązku nie ma, to należy to dokładnie wpisać do uchwały. Ponadto
uchwała powinna jasno określać, co oznacza zamieszkanie, bo daje to pole do urzędniczych sztuczek.
W §3 radni nałożyli bezzasadny obowiązek dołączenia kopii umowy na odbiór odpadów
komunalnych, jaką zawarł z podmiotem świadczącym usługi. Uchwała nie podaje sposobu
dostarczenia deklaracji mieszkańcom, ani nie precyzuje sposobu dostarczenia deklaracji.
Sformułowanie, że należy złożyć w Urzędzie Miejskim równie dobrze może oznaczać, że włożyć do
kosza, który znajduje się za drzwiami wejściowymi. Przyjęty przez Radę zakres danych wpisywanych
do deklaracji wykracza poza potrzeby. Nieuzasadnione jest podawanie numeru PESEL, nazwiska
rodowego, daty urodzenia, imion ojca i matki, numeru telefonu oraz adresu e-mailowego. Te dane nie
mają żadnego wpływu na wytwarzanie odpadów, ani na wysokość opłaty. Sposób zbierania odpadów
zależy od Urzędu Miasta Chojnic, jeśli urzędnicy stworzą możliwości zbiórki selektywnej, to tak
mieszkańcy będą zbierać. Ale na dzień złożenia deklaracji mieszkańcy nie wiedzą, jakie warunki
zapewni Urząd. Nałożenie obowiązku sporządzenia przez mieszkańców mapy w skali 1:500 z
zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników nie ma żadnych podstaw prawnych, stanowi wręcz
naruszenie prywatności. Tak samo, jak wystawianie pojemników. Do tej pory pojemniki znajdowały
się po stronie nieruchomości, skąd brał je odbiorca odpadów. Obecnie pojemnik ma być wystawiany
przez właściciela, w taki sposób, aby nie utrudniał ruchu pieszego. Każde wystawienie pojemnika
utrudnia ruch pieszych. Można się domyślać, że intencją radnych jest w tym przypadku stworzenie
możliwości karania mieszkańców przez strażników. Nikt nie ma wątpliwości, że ta „służba” skorzysta
z dobrodziejstwa tego zapisu. Do budżetu miasta wpłyną dodatkowe pieniążki na premie. Wcześniej
radni postanowili postawić parkometry na terenie stanowiącym własność parafii, a strażnicy łupili
wiernych, którzy przyjechali do kościoła. Tego nie było nawet za komuny.
Komisja Ochrony Środowiska przez cały rok praktycznie nic nie zrobiła w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Przewodniczący za swoją „ciężką ”
pracę otrzymuje około 12 tysięcy złotych rocznie, a pojęcia o ochronie środowiska nie ma żadnego. To
zadaniem tej komisji było rzetelne opracowanie deklaracji i przedstawienie jej do konsultacji
społecznych. Skoro komisja nie zrobiła nic, to trudno oczekiwać od mieszkańców opinii. Tylko, jako
listek figowy do rzekomych uwag można uznać uzasadnienie do projektu uchwały, że nikt nie zgłosił
uwag, skoro informacja o tym, ukryta była na stronach internetowych urzędu miasta.
Panie Wojewodo,
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o uchylenie uchwały i skierowanie jej do ponownego
rozpatrzenia przez Radę Miejską Chojnic.
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