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Mysiadło, dnia 17.03.2010 r.             
 

Wójt Gminy Lesznowola 
Pani Maria Jolanta Batycka – Wąsik 

ul. GRN 60 
05-506 Lesznowola 

 

W N I O S E K 
 

Dotyczy: Opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych 

 

Szanowna Pani Wójt, 
 

W nawiązaniu do Uchwały Nr 185/XV/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2008 r.                         
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych              
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, Uchwały Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wymagań, 
jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług                 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników  
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz otrzymanego e – maila uprzejmie informuję,              
iŜ większość firm pobiera od właścicieli nieruchomości wyŜsze opłaty od tych określonych w Uchwale          
(w załączeniu: wykaz otrzymanych ofert od kilku firm). W związku z powyŜszym Wnioskuję o podjęcie 
skutecznych działań mających na celu obniŜenie opłat przez wszystkich przedsiębiorców posiadających 
zezwolenie Wójta Gminy Lesznowola na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki i transportu 
odpadów komunalnych, gdyŜ opłaty te nie mogą być wyŜsze od tych określonych w Uchwale,                         
ale powinny być jednak niŜsze. Zaproponowane w Uchwale stawki maksymalne, stawki górne to ceny 
których przedsiębiorca zawierający umowę z właścicielem nieruchomości na świadczenie usług                         
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych                                        
– nie moŜe przekroczyć! Moim zdaniem naleŜy równieŜ podjąć działania mające na celu ustalenie 
nowych, niŜszych górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych posegregowanych.                            
 

W związku z zaistniałą sytuacją mam równieŜ kilka pytań: 
 

Jakie konsekwencje groŜą przedsiębiorcom pobierającym wyŜsze opłaty od tych określonych                         
w stosownej Uchwale Rady Gminy Lesznowola? 
 

Od kiedy przedsiębiorcy pobierają wyŜsze opłaty od tych określonych w stosownej Uchwale                      
Rady Gminy Lesznowola? 
 

W jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej właściciel nieruchomości moŜe zaŜądać nadpłaconych 
kwot? 
 

Czy umowa na wywóz odpadów komunalnych zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości,                          
a przedsiębiorcą jest w tym momencie wiąŜąca dla stron? 
 

Czy właściciel nieruchomości moŜe w tym momencie rozwiązać taką umowę bez poniesienia 
konsekwencji? 
 

Proszę o upublicznienie przez Urząd Gminy Lesznowola wykazu firm, które pobierały na dzień 
20.03.2010 r. wyŜsze opłaty od tych określonych w stosownej Uchwale Rady Gminy Lesznowola                      
oraz sporządzenia rankingu firm–od najtańszej do najdroŜszej w kaŜdej kategorii ”objętości pojemnika”.  

 

    Z wyrazami szacunku, 
 

Radny Gminy Lesznowola 
 

Marcin KANIA 


