
 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR …………… 

RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

z dnia ……………………. 

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz art. 6k ust. 1 pkt 1,ust. 3 i ust. 4a oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce nr … z dnia 30 listopada 2020 w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 
UZASADNIENIE  

Kolejna podwyżka opłat za śmieci w ciągu roku, w dobie kryzysu, jest nie do przyjęcia dla mieszkańców. 
Nowa stawka uchwalona 30.11.2020 w wysokości 30 zł od osoby (29 z kompostownikiem) jest najwyższa w 

okolicy i jest o połowę wyższa, niż w sąsiedniej gminie Kraków, gdzie opłata za śmieci dla domów z 
kompostownikiem ustalona niedawno na 2021 rok to 19 zł od osoby. Gminny zakład komunalny oraz znajdujące 

się na granicy gminy składowisko powinny powodować tańsze śmieci, a nie droższe niż sąsiednie gminy. Ponadto 
władze nie przeprowadziły kampanii uprzedzającej o podwyżce i konieczności deklaracji kompostownika. 

Należy zaznaczyć, iż od ostatniej podwyżki w lutym 2020, z 15 do 25 zł za osobę, ceny opłat na 
składowiskach nie wzrosły, lecz delikatnie spadły. Również ilość odpadów z racji kryzysu i mniejszej ilości 

turystów i studentów nie rośnie. Uzasadnienie w uchwale o podwyżce opłaty jest zatem błędne. Należy zważyć, iż 
wg ustawy opłata za śmieci ma pokrywać koszty odpadów z GOSPODARSTW DOMOWYCH. Tymczasem wiele 

wskazuje na to, iż mieszkańcy płacą za śmieci powstałe poza ich domami. Według oficjalnych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS), w 2018 roku ilość odpadów zmieszanych na mieszkańca w mieście Wieliczka 

wynosiła ponad 421 kg rocznie, to jest 2 razy więcej niż w sołectwach i niż średnia w Polsce, co stawia Wieliczkę 

w pierwszej piątce miast Polski w tym niechlubnym rankingu. Ponadto, wg danych GUS, średnio w Polsce 80% 
śmieci w gminach pochodzi z gospodarstw domowych, a 20% z placówek publicznych i firm (restauracji biur itp.). 

W Wieliczce 94% śmieci przypisuje się gospodarstwom domowym, co jest niewiarygodne i wskazuje, iż ok. 10-
15% śmieci przypisuje się gospodarstwom domowym niesłusznie. Oprócz tego, wg danych GUS, dobowe zużycie 

wody w gospodarstwach domowych w gminie Wieliczka od roku 2015 do 2019 wzrosło o 24,7%, a oficjalna liczba 
mieszkańców tylko o 6,7%. W Krakowie w tym czasie zużycie wody wzrosło o 3,4%, a oficjalna liczba 

mieszkańców o 2,4%. Oznacza to, iż w gminie Wieliczka może mieszkać na co dzień ok 15% więcej osób, niż 
oficjalnie. Wyżej wymienione liczby wskazują na nieszczelności systemu gospodarowania opłatami w Wieliczce, 

co powinien wyjaśnić urząd. Jeśli urząd szuka oszczędności, to warto zaznaczyć, iż wg oświadczeń majątkowych 
za 2019 rok każdy z dwóch prezesów spółki ZGK zarabia miesięcznie po 14 tys. zł, a nie potrafią przedstawić 

prostego zestawienia o ilości odebranych odpadów z poszczególnych rejonów miasta i gminy, co pomogłyby 
wyjaśnić anomalie śmieciowe w Wieliczce. Pojawia się pytanie, czy potrzebnych jest dwóch prezesów oraz czy te 

zarobki są zasadne. Kontrowersje budzi również utworzenie nowego stanowiska wicedyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska, które 2 miesiące temu objął znany polityk na emeryturze. 

W związku z powyższym, grupa mieszkańców w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
wnosi o uchylenie uchwały z dnia 30.11.2020 podnoszącej opłaty za śmieci, a zarazem postuluje by ewentualne 

zmiany opłat były poprzedzone rzetelną analizą i kampanią informacyjną wyjaśniającą anomalie śmieciowe w 
Wieliczce i uprzedzającą o zmianach, a opłaty były dostosowane do realnej ilości śmieci od mieszkańców.  



Wykaz osób udzielających poparcia obywatelskiemu  projektowi uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 30 listopada 2020 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, tj. uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce podnoszącej stawkę opłat za śmieci o 20% od stycznia 2021, z 25 zł do 30 zł za osobę. 

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia Własnoręczny podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Po uzbieraniu ponad 300 podpisów projekt uchwały trafi do porządku obrad Rady Miejskiej. Ostateczną decyzję podejmują radni miejscy. Akcja zbiórki podpisów trwa do 15 grudnia 2020.. 

Zbierz podpisy mieszkańców Wieliczki i skontaktuj się z pełnomocnikiem komitetu zbiórki: Bartłomiej Krzych ze Strumian, gm. Wieliczka tel. 571-035-987, więcej na www.panbartek.pl/smieci  

NIE POZOSTAWIAJ KART Z DANYMI I PODPISAMI BEZ OPIEKI!. 

Zapraszamy również na grupę „Wieliczanie i Wieliczka” na Facebook, gdzie śledzimy poczynania władz oraz poruszamy i nagłaśniamy problemy społeczne mieszkańców Wieliczki i okolic. 

Podstawa prawna obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej: art. 41a Ustawy o samorządzie gminnym oraz Uchwała nr XIII/187/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce. Komitet zgłoszony 4.12.2020 

Komitet inicjatywy uchwałodawczej W sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty z dnia 30.11.2020 

http://www.panbartek.pl/smieci

