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PETYCJA 

w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

My, mieszkańcy RSM „Praga” m. st. w Warszawy, zdecydowanie protestujemy przeciwko drastycznej 

podwyżce stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych, przyjętych 

uchwałami nr XXIV/671/2019 oraz nr XXIV/676/2019 przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy  

w dniu 12.12.2019 r. zmienionych odpowiednio uchwałami nr XXV/728/2020 oraz XXV/730/2020  

w dniu 16 stycznia 2020 r. 

Przyjęta wyżej wymienionymi uchwałami stawka opłaty w wysokości 65,00 zł od gospodarstwa 

domowego jest nie do przyjęcia dla zdecydowanej większości naszych mieszkańców. 

Dla lokali mieszkalnych, w których funkcjonują gospodarstwa jednoosobowe stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami ma wzrosnąć z 10,00 zł do 65,00 zł, a więc aż o 550%! Natomiast dla lokali 

mieszkalnych, w których funkcjonują gospodarstwa dwuosobowe ,wzrost stawki z 19,00 zł do 65,00 zł 

to wzrost aż o 242%.  

Planowana podwyżka jest bardzo wysoka i szczególnie w przypadku gospodarstw jednoosobowych nie 

ma precedensu wśród podwyżek składników innych opłat związanych z użytkowaniem lokali. 

Pragniemy zaznaczyć, że gospodarstwa jednoosobowe w większości są prowadzone przez osoby  

o niewysokich dochodach, utrzymujące się z emerytury lub renty. Dla tych osób każdy dodatkowy 

wydatek rzędu 55,00 zł miesięcznie może wiązać się z koniecznością podjęcia dramatycznych decyzji 

o ograniczeniu wydatków na jedzenie lub lekarstwa. Warto zauważyć, że mediana pobieranej emerytury 

w Polsce wynosi w przybliżeniu 1938 zł. Oznacza to, że z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przeciętny emeryt musi przeznaczyć ponad 3% swojego rocznego budżetu domowego. 

Może się to wydawać niewiele, ale jeśli doliczymy opłaty za utrzymanie lokalu, opłaty za media, 

żywność, leki, leczenia i kuracje, itp. – wówczas tak wysoka opłata za wywóz śmieci staje się poważnym 

obciążeniem dla emerytów. Co prawda dla osób najgorzej sytuowanych przewidziany został zasiłek 

celowy. Niemniej jednak procedura jego uzyskania jest długotrwała i uciążliwa. Istnieje ryzyko, że wiele 

osób z powodów proceduralnych może nie otrzymać zasiłku pomimo spełnienia kryterium 

dochodowego. 

W naszej ocenie uchwały nr XXIV/671/2019 oraz nr XXIV/676/2019 były podejmowane na sesji Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy w atmosferze zamieszania związanego z faktem, iż Urząd Miasta 

przedłożył Radzie Warszawy projekty uchwał o innej treści niż te, które zostały przez Radę podjęte.  

Z kolei zmiany w ww. uchwał dokonane 16 stycznia 2020 r., oprócz przesunięcia terminu wejścia  

w życie nowych zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami, niczego więcej nie zmieniły.    



Na etapie przygotowywania rozwiązań do przedłożenia Radzie Warszawy, Urząd Miasta nie 

przeprowadził żadnych konsultacji społecznych. Taki sposób procedowania o sprawach mieszkańców 

podważa zasadę zaufania obywateli do organów samorządowych. W tak delikatnych sprawach, 

mających istotny wpływ na codzienne życie mieszkańców, Miasto powinno podejść do ww. tematu  

z jak największą starannością i ostrożnością oraz zadbać o jak najszerszą transparentność przy ustalaniu 

zasad gospodarowania odpadami.  

Uważamy, że przyjęcie jednakowej stawki opłaty od każdego gospodarstwa domowego jest błędne  

i nieuzasadnione, a także niesprawiedliwe społecznie, gdyż jest równoznaczne z założeniem, że 

wszystkie gospodarstwa niezależnie od liczby osób je tworzących produkują tyle samo śmieci.  Można 

odnieść wrażenie, że Urząd i Rada m. st. Warszawy przyjęły dla siebie najprostszą formę rozliczania, 

zaś najgorszą dla mieszkańców. Bezwzględnie nie możemy zgodzić się na swego rodzaju „janosikowy” 

charakter rozliczania, gdzie w praktyce jeden mieszkaniec będzie dokładał się do opłat za wywóz 

odpadów z lokalu zamieszkałego przez kilka osób.  

Dodatkowo w sytuacji ciągle nienajlepszej jakości usług świadczonych przez wybrane przez Miasto 

firmy wywożące odpady każda podwyżka opłat za te usługi, a szczególnie tak olbrzymia jak obecna, 

spotyka się ze społeczną dezaprobatą. Jeszcze raz należy podkreślić, że tak wysokie podwyżki opłat 

oraz sposób ich rozliczania są społecznie nie do przyjęcia, zwłaszcza, że nie wiąże się z tym chociażby 

minimalne podniesienie jakości usług wywozu odpadów komunalnych. Po stronie firm wywozowych 

wciąż istnieje brak dostatecznej koordynacji w zakresie dostarczania odpowiedniej ilości pojemników 

na odpady selektywne, w zależności od ilości i rodzaju odpadów wyrzucanych przez mieszkańców. 

Wybrane przez Miasto Stołeczne Warszawa firmy obsługujące od dnia 01.07.2019 r. odbiór odpadów  

z wielu nieruchomości Spółdzielni okazały się słabo przygotowane do świadczenia według nowych 

zasad tego typu usług (brak dostatecznej ilości sprzętu – samochodów i pojemników, pracownicy 

nieznający topografii obsługiwanych rejonów miasta, zła organizacja pracy). W ciągu ostatniego 

półrocza sytuacja w tym zakresie uległa bardzo niewielkiej poprawie. 

Ponadto według naszej oceny Urząd ustalił zbyt rzadkie częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji, 

co skutkuje zaleganiem śmieci w samych altankach śmietnikowych i poza nimi.  

Obowiązek zapewnienia regularnego odbioru śmieci spoczywa na Urzędzie Miasta, który podpisał 

umowy z firmami wywożącymi odpady i nadzoruje ich działania, lecz nadzór ten nie jest skuteczny. 

Nie może być tak, żeby w celu bieżącego rozwiązywania występujących problemów pracownicy 

spółdzielni podejmowali działania polegające na zwiększonym nadzorze i kontroli usług wywozu 

odpadów. Nie może być tak, że w praktyce to spółdzielnie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie 

nieprawidłowości przy składowaniu odpadów, w tym wyręczać urzędników, prowadząc własnymi 

siłami nadzór i kontrolę ww. usług.  

Zwracamy również uwagę, że wprowadzona w Warszawie procedura składania interwencji za 

pośrednictwem miejskiej infolinii praktycznie nie przynosi efektów. 

W świetle powyższych argumentów prosimy o zmianę ustalonych ww. uchwałami stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowania nowych wariantów rozwiązań  

i przeprowadzenia na ich temat konsultacji społecznych. 

Mieszkańcy RSM „Praga”  

 
 

Do wiadomości: 

Pan Rafał Trzaskowski 

Prezydent m. st. Warszawy 


