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Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji 

o konkretnym stanie faktycznym. Korzystając z nadanych uprawnień radnemu gminy - art. 24 ust. 5 Ustawy 

o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. wnoszę zapytanie do Wójta Gminy dot. opłat za odbiór odpadów na 

rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Szanowny Panie Wójcie, 

W ostatnim czasie niektórzy mieszkańcy naszej gminy otrzymali pisemną informację o zadłużeniu wobec 

Związku Gmin Regionu Płockiego. W piśmie wskazuje się, że zadłużenie wynika z wpłat za odpady w okresie 

lat 2013 – 2019, jednak nie uszczegóławia informacji dotyczących konkretnych kwot w ujęciu miesięcznym 

(kwota zadłużenia wyrażona jedynie ogólnie). Nie dziwi więc zaskoczenie i zbulwersowanie mieszkańców 

podobnym pismem nakazowym, którzy systematycznie regulują (regulowali) wszystkie zobowiązania wobec 

ówczesnego usługodawcy – Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Artykuł 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że „Radny (…) w szczególności przyjmuje 

zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia (…)”. 

Zobowiązany w/w przepisem, a przede wszystkim zintensyfikowanymi w ostatnim czasie wieloma zapytaniami 

telefonicznymi oraz mailowymi zgłaszanymi przez mieszkańców gminy, przekazuję ich pytania: 

1. Czy zadłużenie to dotyczy lipca, sierpnia i września 2019 roku? Jeśli tak, to mieszkańcy zapłacili za 

interwencyjny odbiór odpadów przez inną firmę, ponieważ ZRGP nie wywiązał się ze swoich obowiązków 

bez poinformowania o fakcie – proszę o ustosunkowanie się do powyższego. 

2. Co powinien uczynić mieszkaniec, który otrzymał pismo o takiej lub podobnej treści? Zapłacić całą kwotę 

wymienioną w piśmie (jeśli tak, to dlaczego dwa razy płacić za to samo), dopłacić tylko różnicę między 

stawką ustaloną przez związek, a kwotą opłaconą przez mieszkańca za wywóz interwencyjny, czy może 

zignorować te pismo, narażając się na wszelkie konsekwencje, którymi grozi ZGRP? 

3. Proszę o szczegółowy opis wydarzeń oraz ich następstw, związanych z „akcją” dostarczania kopii 

rachunków za odbiór interwencyjny dostarczanych przez mieszkańców do Urzędu Gminy w Staroźrebach. 

Zabieg miał uchronić mieszkańców przed zawiłościami prawnymi, lecz de facto problem został 

nierozwiązany – proszę o szczegółowe odniesienie się do sprawy.  

4. Jaka jest obecnie sytuacja Związku Gmin Regionu Płockiego, jak wyglądają regulacje finansowe pomiędzy 

Gminą Staroźreby a Związkiem Gmin Regionu Płockiego oraz w jaki sposób przekłada się to na jednostkę 

samorządową oraz przede wszystkim mieszkańców? – proszę o szczegółowe odniesienie się do sprawy. 

Zważywszy na okoliczności oraz na treść i charakter pisma którego nadawcą jest Związek Gmin Regionu 

Płockiego, zwracam się z prośbą o jak najszybsze (możliwie ze skróceniem 14 dniowego czasu na odpowiedź) 

i konkretne stanowisko Wójta Gminy Staroźreby w przedmiotowych zapytaniach. 

Z wyrazami szacunku 

    


