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Panie Radny
odpowiadając na interpelację złożoną 25 maja 2022 r. podczas obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa
Wielkopolskiego, w sprawie opłaty śmieciowej pobieranej od uchodźców informuję, że nie ma podstaw prawnych
do tego, aby właścicieli, którzy goszczą obywateli z Ukrainy zwolnić z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Przebywanie na danej nieruchomości uchodźców z Ukrainy nie stanowi przesłanki do przyjęcia
przez radę gminy uchwały o zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub jej części.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze późn. zm.) określa katalog
umożliwiający zwolnienie z opłaty lub jej części i jest to katalog zamknięty, obejmujący:
- obligatoryjne zwolnienie dotyczące właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady,
- oraz fakultatywnie zwolnienie dużych rodzin kwalifikujących się do otrzymywania świadczeń opieki
społecznej.
Natomiast umorzenie zaległości podatkowej, w tym zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.). Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w całości lub części może być wprowadzone dopiero w oparciu o zaległość podatkową, na wniosek
mieszkańca o umorzenie zaległych opłat. Aktualnie, ze względu na brak szczegółowych przepisów w tym
zakresie każdy wniosek, w tym także właścicieli nieruchomości, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym podlegać będzie indywidualnej ocenie pod kątem zastosowania przesłanek
określonych w ordynacji podatkowej. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania
jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1020) osobie goszczącej u siebie uchodźcę, który od 24 lutego 2022 r.
przybył do Polski w związku z działaniami wojennymi, przysługuje świadczenie w wysokości 40 zł za osobę
dziennie, stąd koszty pobytu uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie Miasta refundowane są przez
budżet państwa. W związku z powyższym opłata za odpady w kwocie 29 zł może być opłacona z tych środków.
Prezydent Miasta
/…/
Beata Klimek
Do wiadomości:
- Pan Jarosław Lisiecki
Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

