Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Halinów!
Pod koniec kwietnia przedstawiłem Państwu kompromisowy projekt dotyczący mieszanej metody pobierania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, taki w którym to małe gospodarstwa płaciłyby
na podstawie zużycia wody (12,7 zł/m3), natomiast duże gospodarstwa płaciłyby ryczałt miesięczny ponad
102 zł miesięcznie. Projekt ten został zaakceptowany i uchwalony przez Radę Miejską w Halinowie, ale
niestety nie zyskał akceptacji organu nadzorczego, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej i nie wszedł w życie.
W związku z tym, wystąpiliśmy do Ministerstwa Klimatu o interpretację przepisów prawa, w zakresie
stosowania mieszanych metod naliczania opłat, ponieważ mamy wątpliwości co do rozstrzygnięcia RIO w tym
zakresie. Tak czy inaczej uchwała w takim brzmieniu na razie nie wejdzie w życie, ale po uzyskaniu
interpretacji będziemy chcieli do takiej propozycji wrócić, ponieważ uważamy ją za najbardziej sprawiedliwą.
Obecnie jako samorząd Gminy Halinów musieliśmy podjąć decyzję co dalej. I tak w czerwcu opłata pozostanie
na tym samym poziomie (60 zł od gospodarstwa). Natomiast od 1 lipca 2020 roku zgodnie z uchwałą
NR XIX.197.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18.05.2020r. w Gminie Halinów będą obowiązywać nowe
opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W Naszej Gminie zmieni się również metoda naliczenia tej opłaty.
W związku z ogromnym wzrostem kosztów odbioru odpadów w całej Polsce, który nie jest zależny od władz
Gminy Halinów tylko wynika z kolejnych przetargów, jednocześnie wsłuchując się w argumenty mieszkańców
naszej Gminy, że taka sama opłata dla wszystkich gospodarstw bez względu na ich wielkość jest
niesprawiedliwa, postanowiliśmy wprowadzić metodę umożliwiająca naliczenie opłaty za odbiór odpadów
w zależności od zużytej wody. Umożliwi to małym gospodarstwom, które produkują zdecydowanie mniej
odpadów na opłacanie niższej stawki, natomiast w większych gospodarstwach gdzie zużywa się więcej wody
i oddaje większą ilość odpadów opłata będzie większa.
Wysokość należności będzie wynikała z iloczynu zadeklarowanego średniego miesięcznego zużycia wody
i stawki opłaty, która wyniesie 12 zł/m3 (np. 4 m3 x 12 zł = 48 zł/miesięcznie)
Wyliczenie zadeklarowanej ilości zużywanej wody należy podać na podstawie średniej z poprzedniego okresu
jesienno – zimowego tj. od 01 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. Zadeklarowana ilość zużywanej wody
będzie weryfikowana na podstawie rachunków otrzymywanych z Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
Dla osób, które zadeklarują zagospodarowanie swoich bioodpadów i odpadów zielonych w przydomowym
kompostowniku jest przewidziana zniżka w wysokości 0,50 zł za m3 wody.
Ponadto dla gospodarstw wielodzietnych, posiadających kartę dużej rodziny, możliwe jest zwolnienie z części
opłaty za odpady w wysokości 1,5 zł za m3 wody.
Łącznie obie zniżki dają możliwość obniżenia opłaty za odpady do wysokości 10,00 zł/m3.
Po przeanalizowaniu różnych możliwości naliczenia opłaty za odbiór odpadów zgodnych z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na chwilę obecną nowy system, który proponujemy jest jedyną
alternatywą wobec istniejącego. Uwzględniając charakter naszej Gminy (dużo niezameldowanych
mieszkańców) przy braku realnej możliwości skontrolowania liczby mieszkańców w danym gospodarstwie nie
mamy możliwości wprowadzenia systemu naliczania opłaty „od osoby”, natomiast często postulowane przez
mieszkańców rozwiązanie, czyli opłata uzależniona od ilości wystawionych worków nie jest dopuszczalna
prawnie.
Dementujemy również nieprawdziwe informacje, że samorząd podnosi ceny żeby „zarobić” na odpadach
– to nieprawdziwe i niemożliwe prawnie. Samorząd nie może zarabiać na tych opłatach ani nie może do tego
systemu dopłacać z innych środków budżetowych. Całość naliczonych i zebranych opłat przez Gminę musi
sfinansować pełny koszt funkcjonowania systemu, czyli wynagrodzenie wykonawcy wyłonionego z przetargu
oraz koszty obsługi systemu.

Pragnę Państwa zapewnić, że jako władze Gminy Halinów nie ustajemy w działaniach w zakresie rozmów
na szczeblu rządowym i samorządowym w celu unormowania sytuacji na rynku odpadów. W przyszłym roku
planujemy wdrożyć nowe rozwiązania m.in. pomysł uruchomienia własnej Spółki do odbioru odpadów.
Mamy nadzieję, że nasze działania oraz przedstawiane postulaty, spowodują ograniczenie dynamiki wzrostu
cen odbioru odpadów w przyszłości.
Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Halinowa
Adam Ciszkowski

