
 

  

 

Mosina, 21 kwietnia 2020 r. 

OŚ.0003.13.2020.KO 

Data wpływu: 23.04.2020 r.  

Nr sprawy: BR.0003.296.2020 

 

Sz. P. 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Mosinie 

/w miejscu/ 

 Odpowiadając na pismo znak: BR.0003.296.2020 z dnia 9 marca 2020 r., dotyczące interpelacji 

radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Macieja Pateli w sprawie wysokości cen wywozu odpadów 

oferowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie dla przedsiębiorców, stwierdzam, 

co następuje: 

 1. odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, tzw. nieruchomości niezamieszkałe, nie są objęte gminnym systemem gospodarki 

odpadami obowiązującym na terenie Gminy Mosina. Wobec czego właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych korzystają z usług z zakresu odbioru odpadów dostępnych na rynku komercyjnym 

a tym samym mają wpływ na koszt i jakość przedmiotowej usługi, ponieważ sami wybierają 

przedsiębiorcę, który odbierze od nich odpady. W miejscu tym podkreślenia wymaga, iż osoby 

prowadzące działalność gospodarczą zobligowane są do postępowania zgodnie z przepisami prawa 

wskazanych w ustawie o odpadach oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, które m.in. 

dotyczą powszechnego obowiązku segregowania odpadów oraz zawierania umów jedynie z tymi 

przedsiębiorcami, którzy są wpisani do rejestru działalności regulowanej na terenie danej gminy 

na której świadczą usługi z zakresu odbioru odpadów. Dodatkowo, wskazać należy, iż sankcje z tytułu 

braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nie 

skutkują naliczeniem podwyższonej opłaty, jeżeli przedsiębiorca nie jest objęty systemem gospodarki 

odpadami obowiązującym na terenie gminy. Nie oznacza to jednak, że takie osoby pozostają bez 

nadzoru. Organem właściwym w przedmiotowym zakresie jest właściwy miejscowo Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska; 

 2. odnosząc się do cen proponowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 

wskazać należy, iż proponowane ceny odbioru i wywozu odpadów są cenami rynkowymi 

i nie odbiegają cen proponowanych od innych przedsiębiorstw świadczących podobne usługi. 

         Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

   

 

Otrzymują: 

1. Adresat; 

2. a/a. 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Ochocka- Kasprzyk, Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.61-8109-545, 782 277 877 


