
 

 

  

  Data wpływu: 20.03.2020 r. 
Nr sprawy: BR.0003.304.2020 

 

 

Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Mosinie 

 
Odpowiadając na interpelację radnego Macieja Pateli w sprawie aktualizacji na stronie 

internetowej Gminy Mosina i na BIP-ie formularzy wniosków, deklaracji i danych dotyczących opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyjaśniam, co następuje: 

1) w kwestii braku wniosku o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny: 

-      przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i wchodzi w życie po upływie 14 

dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

(Dz. Urz. Woj. Wielk.) i została opublikowana w dniu 14 lutego br.; 

- wobec treści podjętej uchwały wszczęte zostało postępowanie nadzorcze przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, o czym zostaliśmy powiadomieniu w 
dniu 03.03.2020 r.; 

- Kolegium RIO w Poznaniu w dniu 11 marca 2020 r. podjęło uchwałę nr 6/319/2020 

stwierdzając nieważność dużej części zapisów uchwały z powodu sprzeczności z 

przepisami prawa, a w szczególności: 

a) w § 1 ust. 1 wyrażeń „średni miesięczny” oraz „mieszkańca w roku 

poprzednim”, 

b) § 3 w całości, 

c) § 4 ust. l, 

d) załącznika do uchwały czyli formularza wniosku; 

2) mając świadomość powyższego, publikacja informacji o powyższym została odłożona do 

momentu rozstrzygnięcia sprawy przez RIO w Poznaniu, aby nie wprowadzać zamieszania i nie 

dopuścić do stosowania zakwestionowanych regulacji; 

3) w miesiącu marcu obowiązuje stawka za gospodarowanie odpadami w wysokości 13 zł od osoby 

na miesiąc i 26 zł w przypadku niewypełniania przez władającego nieruchomością obowiązku 

segregowania odpadów; 

4) uchwała wprowadzająca nowe stawki opłat odpowiednio 27 i 54 zł od osoby na miesiąc, została 

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielk. w dniu 13 marca br. i wejdzie w życie z dniem 28 marca 

br.; 

5) w dniu 23 marca br. uchwała Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, będzie przedmiotem opinii Kolegium RIO w Poznaniu; 

6) pragnę zapewnić, że stosowne informacje o obowiązujących opłatach i procedurach ich 

wdrażania w przedmiotowym zakresie, zostaną opublikowane we właściwym czasie.  

 

             Z up. Burmistrza 
                   (-) Adam Ejchorst 

          Zastępca Burmistrza 
 
Otrzymują; 
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2. a/a 

Sprawę prowadzi 

Radosław Łucka – Z-ca kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
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