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Janusz Skonieczny 
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w Łomiankach 

 

 W odpowiedzi na interpelację w sprawie kontroli deklaracji i właściwego 

segregowania odpadów z dnia 8 marca 2020 roku (wpływ do Urzędu Miejskiego  

w dniu 9 marca 2020 roku) uprzejmie informuję co następuje. 

 Urząd Miejski w Łomiankach w zakresie kontroli informacji zawartych  

w deklaracjach przeprowadził w 2019 roku kontrole formalno-rachunkowe 

wszystkich deklaracji. Dodatkowo w związku ze zmianą stawki wynikającą z uchwały 

Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawek opłat ww. opłaty, przygotował i opublikował szereg informacji oraz 

przesłał do wszystkich mieszkańców Łomianek, którzy złożyli deklaracje, 

zawiadomienie o zmianie stawek opłat. Zmiana stawki spowodowała liczne korekty 

informacji zawartych w deklaracjach przez mieszkańców, które na bieżąco były 

weryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Niezależnie były 

prowadzone kontrole zarówno w związku z zawiadomieniami wpływającymi do 

urzędu, jak i wynikające z bieżących informacji uzyskiwanych w związku z realizacją 

usług odbioru odpadów.  

 W 2020 r. w związku ze wejściem obowiązku segregacji, Urząd Miejski  

w Łomiankach przygotował szeroką akcję informacyjną o obowiązku segregacji.  

W związku z faktem, iż w systemie Urzędu Miejskiego w Łomiankach około 600 

deklaracji po 1 stycznia 2020 roku dotyczyło niesegregowanego zbierania odpadów  

u źródła, urząd wysłał SMSy do mieszkańców, którzy nie dopełnili obowiązku zmiany 

sposobu zbierania odpadów. W chwili obecnej cały czas aktualizowane są deklaracje 

przez mieszkańców w zakresie wprowadzenia segregacji odpadów, a ww. informacje 



Urząd Miejski przekazuje do odbiorcy odpadów, który będzie weryfikował 

poprawność segregacji.  

 W 2019 r. po zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, Urząd 

Miejski w Łomiankach prowadził analizy dotyczące sposobów uszczelnienia systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w zakresie dopuszczalnych 

przepisami, sposobów naliczania opłaty, które mogą doprowadzić do uszczelnienia 

systemu i włączenia do niego wszystkich mieszkańców, faktycznie przebywających na 

terenie Łomianek. Pierwszy projekt uchwały w tym zakresie został przedstawiony na 

Komisji Budżetowej w dniu 13 grudnia 2019 r., na Komisji Technicznej w dniu 16 

grudnia 2019 r. oraz na Komisji Społecznej w dniu 17 grudnia 2019 r. Po pozytywnej 

akceptacji na ww. komisjach, uchwała została przedstawiona Radnym  

i przegłosowana w dniu 19 grudnia 2019 r. na XIX Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

(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 wody zużytej na cele 

bytowe i stawki ustalonej opłaty. Taki wybór metody umożliwia weryfikacje ilości 

wytwarzanych odpadów i bieżącą weryfikację danych złożonych w deklaracjach przez 

mieszkańców. Z uwagi na wycofanie z obrotu prawnego ww. uchwały w całości przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową, kolejna uchwała została podjęta w dniu 27 lutego 

2020 r. (Uchwała Nr XXII/186/2020) i będzie obowiązywać po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 W zakresie weryfikacji poprawności segregacji odpadów uprzejmie 

wyjaśniam, iż w 2019 r. i pierwszej połowie 2020 r. warunki umowy z odbiorcą 

odpadów określały obowiązek monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się  

z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną 

poinformowania Urzędu Miejskiego w Łomiankach o niewywiązywaniu się  

z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji 

odbiorca odpadów załącza dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego 

zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy 

nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia.  

W nowym przetargu ogłoszonym na odbiór odpadów w II połowie 2020 r. również 

taki obowiązek został wpisany. 
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