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INTERPELACJA NR …… 

 

w sprawie: konsultacji społecznych w sprawie sposobu obliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tych opłat  
 
Podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wywołują ogromny sprzeciw ze 
strony Mieszkańców. Wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Warszawie nie zostało poprzedzone właściwie żadną formą konsultacji 
planowanych rozwiązań. Jesteśmy głęboko przekonani, iż jakiekolwiek zmiany w tym 
obszarze muszą zostać poddane pod konsultacje społeczne, a nie być wynikiem arbitralnej 
decyzji. Dlatego też, działając na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXI/1691/2013 
z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
m.st. Warszawy, wnioskujemy o przeprowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych 
w sprawie sposobu obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wysokości tych opłat. 
 
Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, jako formę konsultacji 
proponujemy: 
1) W pierwszym etapie: ankietę online, wraz z możliwością składania przez mieszkańców 
wolnych wniosków - których waga w procesie konsultacyjnym będzie równoważna wobec 
ankiety. Celem pierwszego etapu będzie jak najszersze poznanie potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców m.st. Warszawy. 
2) W drugim etapie: konsultacje online, zawierające warianty sposobu obliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tych opłat, wynikające wprost z 
pierwszego etapu. W ramach tego etapu mieszkańcy powinni otrzymać pełną wiedzę na temat 
długoterminowych kosztów związanych z konkretnymi wariantami. 
 
Potrzebę zorganizowania konsultacji w tej sprawie uzasadnia fakt, iż kolejne zmiany sposobu 
obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tych opłat - 



uderzające bezpośrednio w mieszkańców Warszawy - nie są z nimi właściwie konsultowane. 
Tryb zmian jest błyskawiczny, a dodatkowo - w związku z organizacją sesji i komisji online - 
możliwość zabrania przez mieszkańców głosu w tej sprawie jest bardzo ograniczona.  
 
Wobec powyższego wnioskujemy o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych 
przed wprowadzeniem zmian sposobu obliczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz wysokości tych opłat. 
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