
UCHWAŁA NR XIII/113/2019
RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Sochocin 
oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze 
zm.) i § 45 Statutu Gminy Sochocin zmienionego uchwałą nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 
25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Sochocin wyraża swoje zaniepokojenie w związku z problemami występującymi w zakresie 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Drastycznie rosnące koszty odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych przekładają się na wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców. 
Bezpośredni wpływ na zaistniałą sytuację ma między innymi brak konkurencyjności wśród firm zajmujących się 
wywozem odpadów oraz niewystarczająca liczba instalacji komunalnych. W przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który przeprowadziła Gmina, kolejny raz ofertę złożyła tylko jedna 
firma, będąca jednocześnie dotychczasowym odbiorcą odpadów. Nowa bardzo wysoka kwota zaproponowana 
przez oferenta postawiła władze gminy oraz mieszkańców w bardzo trudnej sytuacji. Podobna sytuacja ma miejsce 
także w innych samorządach, a dotowanie przez gminę odbioru odpadów komunalnych z budżetu gminy jest 
niezgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakłada samofinansowanie się gminnej 
gospodarki odpadami. W związku z powyższym Rada Gminy Sochocin wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu spowolnienia dynamiki wzrostu opłaty marszałkowskiej. 

2. Ustalenie ram prawnych, które pozwolą na określenie górnych stawek opłaty za gospodarowanie 1 Mg 
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych obowiązujących w instalacjach komunalnych. 

3. Zwiększenie skuteczności powrotu opakowań do producenta, tak aby wysokość wkładów finansowych 
płaconych przez producenta pokrywała koszty gospodarowania odpadami dla produktów wprowadzanych przez 
nich na rynek. 

4. Zwiększenie nadzoru Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nad przetargami w zakresie zamówień 
publicznych o odbiór odpadów komunalnych. 

5. Umożliwienie gminom tworzenia wspólnych z innymi samorządami instalacji komunalnych z możliwie 
uproszczoną procedurą oraz z dofinansowaniem z budżetu państwa w co najmniej 50%.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sochocin do przekazania niniejszego stanowiska: 

1. Prezesowi Rady Ministrów. 

2. Marszałkowi Sejmu RP. 

3. Marszałkowi Senatu RP. 

4. Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego 

5. Wojewodzie Mazowieckiemu. 

6. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

7. Ministrowi Środowiska. 

8. Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

9. Samorządom gminnym z terenu województwa mazowieckiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Kwiatkowski
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