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Rada Miejska w Mosinie 

w miejscu 

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie - pana Dominga Michalaka 

w sprawie podejmowanych czynności przez Urząd Miejski w zakresie ściągania zaległości w opłatach 

za gospodarowanie odpadami informuję, że: 

− na dzień 30.12.2021r. zaewidencjonowanych jest 10.802 deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
a ich zaległość wynosi - 762.289,22 zł, 

− do zalegających z opłatami za odpady komunalne w 2021 roku wystawiono 2.359 upomnień 
na kwotę -1.310.748,01 zł, 

− w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 
413 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności w kwocie - 
276.288,60zł. Z kwoty tej w 2021r. udało się wyegzekwować płatność o wartości - 134.373,49zł, 

− w ramach działań windykacyjnych podejmowane są działania informacyjne realizowane 
poprzez rozmowy telefoniczne lub stawiennictwo osobiste (dziennie około 30-40 osób), 

Nadmieniam również, że zaległości powstają w wyniku: 

− płatności gotówką w dniach 30, 31 każdego miesiąca w punktach kasowych lub na poczcie, 
wpływają na rachunek Gminy 1 lub 2 dnia następnego miesiąca, a więc po terminie, 

 
Mieszkańcy samowolnie zmniejszają liczbę osób w gospodarstwie opłacając mniejszą opłatę, 

a nie zmieniają deklaracji, 

− zaległość powstaje również jeśli w sytuacji, gdy nie zostaje zamknięta deklaracja, która 
powinna być wycofana w wyniku sprzedaży domu lub mieszkania, 

− opłaty wpływają z opóźnieniem, ponieważ dokonywane są po otrzymaniu wynagrodzenia 
za pracę tj. 10 -12 dnia miesiąca (po terminie). 

 
W ramach działań okołowindykacyjnych pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie w trakcie 

dostarczania do Mieszkańców zawiadomień o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami 

sporządzali pisemne informacje dotyczących adresów, dla których nie posiadali w/w zawiadomień. 

W ten sposób uzyskano wiedzę o 130 adresach, które nie posiadają złożonej deklaracji o opłacie 

za gospodarowanie odpadami i których właściciele zostaną wezwani do ich złożenia. 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 
Otrzymują: 

1. Adresat- 1 egz., 
2. Rp-a/a w miejscu- 1 egz. 

Do wiadomości: 
1. Pan Dominik Michalak-Radny Rady Miejskiej w Mosinie-1 egz., 
2. Sekretarz Gminy Mosina w miejscu - 1 egz. 


