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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 9 grudnia 2019 w sprawie stanu prac nad

opracowaniem nowej metody naliczania opłat za odbiór odpadów informuję co następuje:

Ad. 1. Urząd Miejski w Łomiankach przygotował projekt uchwały w powyższym

zakresie, który został przedstawiony: na Komisji Budżetowej w dniu 13 grudnia br., na

Komisji Technicznej w dniu 16 grudnia br. oraz na Komisji Społecznej w dniu 17

grudnia br. Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały i w dniu 19 grudnia

2019 r. podczas XIX Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach — został uchwalony (uchwała

nr XIX/172/2019). Nowy sposób naliczania opłat został ustalony osobno dla zabudowy

jednorodzinnej i wielorodzinnej. W zabudowie jednorodzinnej sposób naliczania opłat

pozostał bez zmian, dla zabudowy wielorodzinnej nowy sposób ustalania opłaty

za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn zużytej wody na cele bytowe i stawki

ustalonej na poziomie 7,50 zł za m3.

Ad. 2. Ujednolicenie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami zależy

od dalszych decyzji radnych po przedstawieniu analiz, jakie Urząd Miejski

w Łomiankach przygotuje po zebraniu danych ze ZWiK i od mieszkańców. Z uwagi

na podjętą w dniu 19 grudnia br. uchwałę nr XIX/172/2019 termin wdrożenia nowego

systemu został określony na dzień 1 marca 2020 roku. Na chwilę obecną nie jesteśmy

w stanie podać konkretnych terminów wdrożenia systemu dla pozostałej części gminy.



Ad. 3. Urząd Miejski w Łomiankach planuje pierwsze spotkanie robocze w sprawie

przygotowania przetargu na wybór wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych

od mieszkańców na dzień 23 grudnia 2019 r. Następnie zostaną ustalone warunki

przetargu oraz zostanie przygotowana niezbędna dokumentacja. Planowane jest jak

najszybsze uruchomienie przetargu.

Ad. 4. Urząd Miejski w Łomiankach jest w trakcie przygotowania koncepcji w zakresie

zagospodarowania odpadów frakcji BIO, w tym odpadów zielonych.

Ad. 5. Informuję, że kontrola ilości przekazywanych odpadów odbywa się

mna podstawie Kart Przekazania Odpadów. W chwili obecnej Urząd Miejski

w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego będzie instalował wagę najezdną

na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie

oczekujemyna uzyskanie pozwolenia na budowę.
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