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UCHWAŁA NR .../XXIX/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy 
Praszka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870 t.j.) po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w związku ze złożonymi petycjami dotyczącymi opłat za 
odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka, Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Petycję wielokrotną dotyczącą opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka uznaje za 
bezzasadną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Praszki do poinformowania składających petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia poprzez publikację niniejszej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Załącznik do uchwały Nr .../XXIX/2021 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Miejskiej w Praszce wpłynęły kolejne petycje: 

- Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Przedmość w dniu 02.02.2021 r. 

- Mieszkańców Wierzbie, Rady Sołeckiej Wsi Wierzbie z dnia 03.02.2021 r. 

- Mieszkańców Wsi Sołtysy, Rady Sołeckiej w Sołtysach z dnia 03.02.2021 r. 

- Mieszkańców Gany, Rady Sołeckiej wsi Gana z dnia 04.02.2021 r. 

- Mieszkańców Kowali, Rady Sołeckiej wsi Kowale z dnia 04.02.2021 r. 

- Rady Sołeckiej wsi Brzeziny z dnia 05.02.2021 r. 

- 434 Mieszkańców Praszki, Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z dnia 11.02.2021 r. 

- Mieszkańców wsi Rozterk, Rady Sołeckiej wsi Rozterk z dnia 12.02.2021 r. 

- Sołtysa wsi Skotnica, Rady Sołeckiej wsi Skotnica, Mieszkańców Skotnicy z dnia 15.02.2021 r. 

- Mieszkańców Lachowskiego i Marek, Rady Sołeckiej wsi Lachowskie, Marki z dnia 18.02.2021 r. 

- Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z dnia 19.01.2021 r. 

- Mieszkańców Prosny, Sołtysa i Rady Sołectwa Prosna z dnia 24.02.2021 r. 

- Mieszkańców Wygieldowa z dnia 01.03.2021 r. 

- Mieszkańców Strojca, Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Strojec z dnia 16.03.2021 r. 

Na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2020. 1439. z dn. 2020.08.24.) 
Burmistrz zobowiązany jest do wyboru firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych w drodze przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o przetargu 
została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Praszce oraz w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Jest to wystarczająca ilość miejsc, aby dotrzeć do wszystkich potencjalnych 
wykonawców. Czas na przygotowanie i złożenie ofert również był wystarczający (30 dni). W przetargu Gmina 
Praszka otrzymała jedną ofertę od firmy EKO-REGION Sp. z o.o. Burmistrz nie ma wpływu na liczbę 
otrzymanych ofert. 

Strony umowy w sprawie zamówień publicznych zawieranej na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, odmiennie niż umowy cywilnoprawnej na podstawie Kodeksu cywilnego, nie posiadają swobody 
w zakresie jej modyfikacji. Generalną zasadą zamówień publicznych jest zakaz zmiany zawartej umowy.  
Zgodnie z zawartą umową cena będzie stała przez okres 12 miesięcy bez możliwości zmiany w tym okresie. 
Zapis taki ma na celu zabezpieczenie interesu zarówno wykonawcy jak i zamawiającego. Dzięki tak 
skonstruowanej umowie Gmina Praszka przez ostatnie 3 lata, pomimo znacznego wzrostu kosztów usług 
odbioru i zagospodarowania odpadów, korzystała z bardzo atrakcyjnej umowy zawartej na dłuższy okres. 
Z tego powodu w tym okresie opłaty w Praszce nie wzrastały, tak jak miało to miejsce w gminach sąsiednich. 
Ze względu na szacowany znaczny wzrost wartości umowy w roku bieżącym, nowa umowa zawarta została na 
krótszy okres 12 miesięcy, co pozwoli na przeprowadzenie w niedługim czasie ponownej procedury udzielenia 
zamówienia publicznego  i uzyskanie korzystniejszej ceny, jeżeli warunki rynkowe i prawne będą bardziej 
sprzyjające. 

Rada Miejska i Burmistrz Praszki, aby zapewnić mieszkańcom gminy odbiór odpadów komunalnych, 
musieli zaakceptować ofertę złożoną wyłącznie przez spółkę Eko-Region. Po wnikliwej analizie kosztów 
odbioru  1 tony odpadów komunalnych oferowanych na przetargach w 2020 roku, wynoszących od 670 zł  do 
940 zł , uznano, że cena zaoferowana przez Eko-Region  750 zł nie jest ceną wygórowaną. Problemem jest 
ilość odpadów wytworzonych w gminie Praszka , wynosząca w przeliczeniu na mieszkańca 440 kg rocznie ( 
takie ilości charakterystyczne są dla miejskiej zabudowy wielorodzinnej ). W gminach sąsiednich jest to 300 – 
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330 kg na mieszkańca rocznie (ilości charakterystyczne dla zabudowy wiejskiej). Kwota, jaką gmina musi 
zapłacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest iloczynem ceny  jednostkowej za 1 tonę  zaoferowanej 
przez Eko-Region – 750 zł i sumą wszystkich odpadów  komunalnych zebranych od mieszkańców gminy, firm, 
i dostarczonych na PSZOK w Kowalach – 6.365,12 ton     750 x 6365,12 = 4 773 840 zł + vat 8%  = 5 155 
747 zł. 

Rada Miejska w Praszce, aby uzyskać kwotę wynikającą z przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w roku 2021 , musiała podjąć następujące decyzje:  - ustalić opłatę za odbiór odpadów od osoby, 
a nie jak do tej pory od gospodarstwa domowego;   - ustalić opłatę w wysokości 32 zł od osoby zamieszkującej 
na terenie gminy. 

Nawet przy tak dużej stawce opłaty, Gmina będzie zmuszona do pokrycia kosztów administracji gospodarki 
odpadami oraz kosztów funkcjonowania PSZOK w Kowalach dochodami własnymi nie związanymi z opłatą za 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
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