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 W nawiązaniu do złożonej przez Pana w dniu 12 kwietnia 2021 roku interpelacji nr 

50/2021/NMC w sprawie udzielenia informacji nt. kary za nieprzestrzeganie regulaminu 

utrzymania czystości uprzejmie informuję, że: 

 Skala problemu nieprzestrzegania segregacji przez mieszkańców Legnicy dotyczy 

całego miasta oraz każdej z pięciu frakcji odpadów komunalnych. Obowiązujące przepisy 

prawa obligują wszystkich mieszkańców do zachowania zasad prawidłowej segregacji 

odpadów komunalnych. Nie stosowanie zasad prawidłowej selekcji przez mieszkańców 

generuje koszty systemu gospodarowania tymi odpadami – zgodnie z decyzją 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy znak: SKO/OS-414/69/2020 - w 

każdym przypadku stwierdzonej nieprawidłowości śmieciarka, która służy do odbioru 

odpadów segregowanych, nie może dokonać ich odbioru, konieczne jest zgłaszanie takiego 

przypadku i zorganizowanie opróżnienia pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów 

segregowanych przez inną śmieciarkę- odbierającą odpady zmieszane. W konsekwencji 

zatem, w każdym takim przypadku generowane są wyższe koszty, aniżeli w sytuacji 

umieszczania w pojemnikach odpadów poprawnie selekcjonowanych.  

 Mając powyższe na uwadze prócz generowania wyższych kosztów systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, fakt ten wpływa również na płynność systemu 

odbioru odpadów z posesji mieszkańców. 

 Zgodnie z informacją przekazaną na wstępie, problem nieprzestrzegania segregacji 

przez mieszkańców Legnicy dotyczy całego miasta. Natomiast, przeważająca ilość 

powiadomień – w rozumieniu art. 6ka ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o braku selekcjonowania odpadów przez 

mieszkańców Legnicy dotyczy, na dzień 19 kwietnia 2021 r. obrębów: Stare Miasto, 

Tarninów, Kartuzy oraz Fabryczna. 

 W odpowiedzi na pytanie dot. ilości wydanych decyzji określających podwyższoną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprzejmie informuję, że w roku 2020 

wydanych zostało 35 decyzji określających, natomiast w roku 2021 r., do dnia 19 kwietnia 

2021 r. wydanych zostało 25 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 Odpowiadając na ostatnie pytanie informuję, że na dzień dzisiejszy widoczna jest 

poprawa świadomości mieszkańców Legnicy w zakresie konieczności prawidłowego selek- 

 

 

 

 

 



cjonowania odpadów, na co realny wpływ mogły w wielu przypadkach mieć podwyższone 

opłaty określane w drodze wydanych przez tut. organ decyzji. Poprawa została zauważona 

na podstawie zmniejszającej się ilości powiadomień otrzymywanych od firmy odbierającej 

odpady komunalne oraz mniejszej ilości interwencji prowadzonych przez funkcjonariuszy 

Straży Miejskiej w Legnicy w związku z brakiem prawidłowego selekcjonowania 

odpadów. 

 W odpowiedzi na pytanie dotyczące powtarzalności braku prowadzenia prawidłowej 

segregacji odpadów komunalnych w tych samych lokalizacjach informuję, że kilkukrotnie 

taki problem wystąpił. Wobec powyższego, Urząd Miasta Legnicy podjął kroki mające na 

celu uświadomienie mieszkańców tych nieruchomości o konieczności prowadzenia selekcji 

odpadów poprzez apele o poinstruowanie mieszkańców o konieczności selekcjonowania 

odpadów i konsekwencji braku wykonywania tego obowiązku, które zostały przesłane do 

zarządców/właścicieli przedmiotowych nieruchomości. Ponadto, tut. organ przekazał 

informacje o powtarzalności w/w problemu Straży Miejskiej, celem zwiększenia 

częstotliwości kontroli przestrzegania zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

tych lokalizacjach. 
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                                                                                                         Jadwiga Zienkiewicz 
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Otrzymują: 
1. Adresat; 
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy; 
3. Wydział Organizacji Kadr i Kontroli; 
4. GOS a/a. 


