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UCHWAŁA NR .../XXVII/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Związku Dużych Rodzin 3+ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 tj.) art. 241,  art. 242 § 1, art. 244 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 r. 
poz. 256 t.j.) w związku ze złożonym wnioskiem Związku Dużych Rodzin 3+ w sprawie zmiany opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla dużych rodzin z terenu gminy Praszka - pismo datowane na 
15.02.2021 r. Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Po rozpatrzeniu wniosku Związku Dużych Rodzin 3+ w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla dużych rodzin z terenu gminy Praszka postanawia nie uwzględnić wniosku.. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Praszki do poinformowania Wnioskodawcy o sposobie 
rozpatrzenia wiosku wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Załącznik do uchwały Nr .../XXVII/2021 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 11 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 15.02.2021 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w Praszce wniosek Związku Dużych Rodzin 3+ 
w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla dużych rodzin z terenu gminy 
Praszka. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy złożonego wniosku i zaopiniowala go negatywnie. 

Rada Miejska i Burmistrz Praszki, aby zapewnić mieszkańcom gminy odbiór odpadów komunalnych, 
musieli zaakceptować ofertę złożoną wyłącznie przez spółkę Eko-Region. Po wnikliwej analizie kosztów 
odbioru  1 tony odpadów komunalnych oferowanych na przetargach w 2020 roku, wynoszących od 670 zł  do 
940 zł , uznano, że cena zaoferowana przez Eko-Region  750 zł nie jest ceną wygórowaną. Problemem jest 
ilość odpadów wytworzonych w gminie Praszka , wynosząca w przeliczeniu na mieszkańca 440 kg rocznie ( 
takie ilości charakterystyczne są dla miejskiej zabudowy wielorodzinnej ). W gminach sąsiednich jest to 300 – 
330 kg na mieszkańca rocznie (ilości charakterystyczne dla zabudowy wiejskiej). Kwota, jaką gmina musi 
zapłacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest iloczynem ceny  jednostkowej za 1 tonę  zaoferowanej 
przez Eko-Region – 750 zł i sumą wszystkich odpadów  komunalnych zebranych od mieszkańców gminy, firm, 
i dostarczonych na PSZPK w Kowalach – 6.365,12 ton 750 x 6365,12 = 4 773 840 zł + vat 8%  = 5 155 747 zł. 

Rada Miejska w Praszce, aby uzyskać kwotę wynikającą z przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w roku 2021 , musiała podjąć następujące decyzje: 1 - ustalić opłatę za odbiór odpadów od 
osoby, a nie jak do tej pory od gospodarstwa domowego;  2 - ustalić opłatę w wysokości 32 zł od osoby 
zamieszkującej na terenie gminy. 

Nawet przy tak dużej stawce opłaty, Gmina będzie zmuszona do pokrycia kosztów administracji gospodarki 
odpadami oraz kosztów funkcjonowania PSZOK w Kowalach dochodami własnymi nie związanymi z opłatą za 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Rada Miejska rozpatrywała  możliwość wsparcia gospodarstw rodzinnych wieloosobowych, jednakże 
w obecnej sytuacji , gdzie rodziny wielodzietne uzyskują wymierne wsparcie finansowe poprzez rządowe 
programy socjalne , a z drugiej strony bardzo ograniczone są możliwości sfinansowania kosztów odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych innymi dochodami niż opłata za odbiór, żadne propozycje ulg 
nie znalazły większościowego poparcia. 

Obecna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarta została na okres 1 roku ( na 
rok 2021). Pozwala to na przeprowadzenie w najbliższych miesiącach ponownej procedury przetargowej . 
Jeżeli warunki prawne (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ) oraz warunki rynkowe (więcej 
podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne) będą  bardziej sprzyjające, pozwoli to na uzyskanie 
korzystniejszej ceny. Po przeprowadzonym przetargu na rok 2022, Rada Miejska zdecyduje o ewentualnej 
zmianie opłaty. 

Wniosek został przeanalizowany pod katem celewości i możliwości realizaji. Rada Miejska stwierdza, iż 
w/w wniosek nie może zostać uwzględniony.
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