
Protokół 
ze spotkania Zespołu Doradców Społecznych Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się w dniu 29 września 2012 r. 
 
Tematem spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta Łodzi, był „Wybór metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie ściekami”. Spotkanie prowadził Szymon Midera.  
W spotkaniu udział wzięli: 
• Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi  
• Ewa Jasińska - z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
• Radosław Stępień - Wiceprezydent Miasta Łodzi 
• Jarosław Bauc - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta 
• Profesor dr hab. Tadeusz Markowski - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta 
• Piotr Pustelnik - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta 
• Piotr Dzięcioł - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta 
 

Prezentację przedstawiła Pani Dyrektor Ewa Jasińska. Prezydent Miasta Hanna Zdanowska 
poinformowała, że zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami ustawowymi od lipca 2013 r. Miasto 
będzie miało obowiązek odbierania od mieszkańców wszystkich odpadów bytowych, dlatego 
też uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie muszą zostać podjęte do końca bieżącego roku.  
W związku z trwającymi już pracami przygotowawczymi Miasto musi wybrać jedną  
z czterech wskazanych przez ustawodawcę metod, według której naliczana będzie opłata 
nałożona z tego tytułu na mieszkańców. Ustawodawca określił, że metoda może być tylko 
jedna (z wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych) i wpływy z jej poboru powinny 
w całości pokryć poniesione koszty. Miasto waha się pomiędzy wyborem opłaty naliczanej od 
mieszkańca albo od powierzchni mieszkalnej. 
Pani Ewa Jasińska wyjaśniła, że jedynym miastem, które ustaliło już, że opłata będzie 
naliczana od osoby, jest Bydgoszcz. Warszawa i Wrocław skłaniają się do poboru opłaty 
naliczanej od 1 metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej. Metoda polegająca na 
naliczaniu opłaty od osoby wydaje się metodą bardziej sprawiedliwą, a ponadto z danych, 
którymi dysponuje Urząd Miasta Łodzi wynika, że 47 jednostek miejskich naliczało dotąd 
opłatę od osoby, 8 – od jednego metra kwadratowego, a 2 – od wielkości pojemnika na 
odpady. Metoda ta jest obarczona największymi kosztami ściągalności z uwagi na 
zmieniającą się ilość ludności i związaną z tym konieczność stałej kontroli. W przypadku 
wyboru drugiej metody należy zwrócić uwagę na to, że ustawodawca wskazał jako podstawę 
poboru opłaty powierzchnię lokalu mieszkalnego, natomiast w Łodzi opłata pobierana jest od 
powierzchni użytkowej, obejmującej powierzchnię np. piwnic. 
Prezydent Miasta Hanna Zdanowska stwierdziła, że z punktu widzenia budżetu Miasta 
najlepszą metodą byłoby naliczanie opłat od metra kwadratowego powierzchni, ponieważ 
Miasto posiada bazę danych o nieruchomościach, która zmienia się tylko w przypadku 
rozbiórek lub wyburzeń albo budowy nowych budynków. Jednak z punktu widzenia 
społecznego jest to metoda bolesna. 
Pan Jarosław Bauc opowiedział się za metodą opłaty od osoby i zauważył, że każda opłata 
powinna być względnie sprawiedliwa, ściągalna i weryfikowalna, dlatego też ważne jest, aby 
została ona we właściwy sposób skorelowana z ilością osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. Pani Ewa Jasińska wyjaśniła, że  w koszty systemu odbioru odpadów wchodzą 
koszty odbierania, transportu, zagospodarowania czyli unieszkodliwiania, koszty utrzymania 
punktów dobrowolnego dostarczania odpadów oraz koszty administracyjne. Profesor Tadeusz 
Markowski podkreślił, że wybór metody opłaty powinien służyć celom określonym przez 
ustawodawcę i być skorelowany z systemem, jaki zastosują gminy ościenne.  
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Istotna jest także specyfika Miasta pod względem przepływu ludności. Jego zdaniem 
najsprawiedliwsza jest metoda opłaty od osoby, jednak mieszkańcy powinni otrzymać 
wyraźny sygnał, że przy segregacji odpadów stawka opłat będzie sukcesywnie maleć. Należy 
odpowiedzieć sobie także na pytanie, czy firma dokonującą wywozu śmieci powinna być 
jednocześnie firmą utylizującą. 
Wiceprezydent Radosław Stępień zaznaczył, że pierwszy rok wykaże ewentualne usterki  
w funkcjonowaniu całego systemu. Z całą pewnością Miasta będą zgłaszały poprawki do 
istniejących rozwiązań, m.in. w zakresie konsekwencji prawnych wobec osób składających 
nieprawdziwe deklaracje dotyczące ilości lokatorów. 
Wiceprezydent Radosław Stępień poinformował, że do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy 
należy powołać w Urzędzie Miasta Łodzi nową jednostkę, która zajmować się będzie 
zagadnieniami związanymi z systemem odbioru odpadów od mieszkańców Łodzi, czy też 
rozdzielić związane z tym zadania pomiędzy istniejące już komórki organizacyjne.  
Na tym spotkanie zakończono. 
Protokół sporządził: Szymon Midera. 
 
 
 


