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STANOWISKO 

Klubu Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 

w sprawie zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się 8 marca br. opowiedzieliśmy się 

przeciwko zmianie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i powiązania 

jej ze zużyciem wody.  

W opinii wielu mieszkańców oraz naszej sposób ten jest nieczytelny i w znacznie większym 

stopniu niesprawiedliwy niż dotychczasowe rozwiązanie (opłata liczona od osoby), jednocześnie 

nie widzimy bezpośredniego związku pomiędzy ilością zużytej wody a wytworzonymi odpadami. 

Dostrzegamy za to szereg problemów, które rodzi przedstawione przez Burmistrza rozwiązanie. 

Patrząc w szerszej perspektywie, powiązanie gospodarki odpadami z dostarczaniem wody, może 

niekorzystnie wpłynąć na ceny wody. Niejednoznaczna jest tez kwestia wymiany danych 

osobowych pomiędzy Urzędem Miasta a spółką Wodociąg Marecki.  

Problem z gospodarowaniem odpadami komunalnymi nie pojawił się w połowie marca. Marecki 

samorząd dostał wyraźny sygnał o kryzysie na rynku odpadów już w październiku 2018 roku, gdy 

firma Remondis wypowiedziała umowę na odbiór odpadów. W styczniu 2019 roku znana była już 

skala problemu. Oferty, które złożono w Markach były wyjątkowo niekorzystne (ponad 

czterokrotny wzrost cen) , gdzie sąsiednie samorządy notowały znacznie niższe wzrosty). 

Oczywistym stało się, że będzie to wrażliwy społecznie temat, wymagający konsultacji  

i komunikacji z mieszkańcami. Zwłaszcza, że władze miasta zdecydowały się zaproponować 

zmianę metody ustalania tzw. „opłaty śmieciowej”. Dotychczasowa czytelna i akceptowana przez 

mieszkańców metoda „od osoby” została zmieniona na „od zużycia wody”. Nie rozumiemy 

dlaczego w tak istotnej dla lokalnej społeczności sprawie zabrakło dialogu z mieszkańcami Marek, 

a Radzie Miasta kwestia ta została przedstawiona zaledwie na 3 dni przed koniecznością podjęcia 

decyzji.  

W naszej ocenie obecny system, uzupełniony o możliwość „znakowania odpadów” np. kodami 

kreskowymi spełniłby społeczne oczekiwania. Opłata wymierzana byłaby w sposób czytelny  

i zrozumiały dla mieszkańców, a Urząd Miasta zyskałby narzędzia do egzekwowania jej od osób 

składających błędne deklaracje. Kody kreskowe umożliwiłyby władzom miasta oszacowanie 

normy ilości wyrzucanych odpadów z podobnych nieruchomości, co byłoby podstawą do 

wymierzania zwiększonej opłaty dla gospodarstw znacznie ją przekraczających. 

Przedmiotowa uchwała została przyjęta większością głosów, jednak nie zyskała pełnego poparcia 

wśród radnych. Zaproponowany przez Burmistrza system jest dobry patrząc na sprawę okiem 

księgowego – daje największe szanse na zbilansowanie się budżetu miasta. Jednocześnie 

przerzuca pełną odpowiedzialność za niekorzystne rozstrzygnięcie przetargu na mieszkańców. 

Część samorządów w obliczu podwyżek zdecydowało się na dopłacanie z budżetu miasta do 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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