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Dotyczy: Podwyższenia kwoty podatków od dnia 01.01.2020 r. oraz nowej umowy na odbiór  

                  odpadów komunalnych w Gminie Rozprza. 

 

 W związku ze wzrostem podatków oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych w Gminie 

Rozprza od 2020 roku, wyrażamy swój niepokój i niezadowolenie z takich zmian. Uważamy, że sprawy 

tak ważne dla mieszkańców, dotyczące całego terenu gminy, powinny być z nami konsultowane lub 

przynajmniej przekazana jakakolwiek argumentacja. Wcześniej nie zostały zorganizowane żadne 

zebrania z mieszkańcami, na sesji Rady Gminy nie dopatrzyliśmy się merytorycznych dyskusji w 

powyższych tematach.  

 Wielu mieszkańców dowiedziało się o podwyżkach podatków dopiero teraz, w momencie 

otrzymania nakazu płatniczego. Zdajemy sobie sprawę, że pod względem prawnym nie może sobie Pan 

Wójt niczego zarzucić, bo przecież propozycję stawek, które przedstawił Pan Radzie Gminy zostały 

przyjęte stosowną Uchwałą z poparciem większości radnych. Jednakże na sesji nie usłyszeliśmy żadnej 

argumentacji, komentarzy. Czy nie czuje Pan wyrzutów sumienia, że pod uwagę nie wzięto głosu 

mieszkańców – nawet więcej – nie dopuszczono ich w ogóle do głosu? Czy tak zachowuje się gospodarz 

- Wójt, który powinien współpracować i ograniczać do minimum negatywne nastroje społeczne 

zwłaszcza w tak trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się gmina Rozprza? Rozumiemy wzrost 

kosztów organizacji  i utrzymania gminy, jednak uważamy, że poszukiwanie pieniędzy powinien Pan 

zacząć od szeroko rozumianej reorganizacji i ograniczenia kosztów administracyjnych. 

 Artykuł 5 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że 

można różnicować wysokość podatków dla poszczególnych rodzajów podmiotów opodatkowania  

w zależności od lokalizacji, rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju zabudowy, przeznaczenia  

i wykorzystania gruntu oraz w przypadku budynków dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania 

w zależności od lokalizacji, sposobu wykorzystania, rodzaju zabudowy, stanu technicznego czy wieku 

budynków. Czy takie zapisy były brane pod uwagę, zwłaszcza, że w niektórych rejonach naszej gminy 

od wielu lat brak jakichkolwiek inwestycji czy planów z tym związanych? Wydaje się nam zatem wielce 

niesprawiedliwe, aby mieszkańcy całej gminy płacili jednakowe podatki. 

 Drugim niewątpliwie ważnym i zarazem dyskusyjnym problemem jest odbiór odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Rozprza od stycznia 2020 r. Oprócz znacznego wzrostu cen nie dostaliśmy 

niczego w zamian. Dlaczego pod uwagę nie zostały wzięte sugestie niektórych radnych proponujących 

zakup pojemników zamiast worków, tymbardziej, że były wskazywane programy z dofinansowaniem 

takiego zakupu? Przecież, za worki, które otrzymujemy gmina też musi ponosić koszty i to 

systematycznie.  Nie konsultowano częstotliwości odbioru niektórych odpadów, a sugestie ze strony 

radnych po raz kolejny były argumentowane tylko i wyłącznie wzrostem cen- im częściej – tym drożej 

– tylko czy ktoś przedstawił liczbowo jakie to byłyby ewentualnie koszty? Może nieporównywalnie 

niskie i warto było rozważyć te wątpliwe kwestie? Czy analizowano i porównywano kompleksowy 



odbiór odpadów z terenu Gminy przez firmę podwykonawczą? Ile kosztuje pośrednictwo Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w tym zakresie? Pytań i wątpliwości jest cała masa. Po raz kolejny mieszkańcy 

zostali postawieni przed faktem dokonanym.  Przykre jest to, że ani lokalna społeczność, ani jej 

przedstawiciele nie mają nic do powiedzenia w najważniejszych tematach rozpatrywanych w ramach 

zadań samorządu gminnego.   

 Wobec powyższego prosimy o jak najszybszą odpowiedź na poniższe pismo oraz publiczne 

wyjaśnienie np. na sesji Rady Gminy tych wszystkich wątpliwości. 

 Ponadto proszę rozważyć w przyszłości czy nie warto rozmawiać z mieszkańcami wcześniej 

zwłaszcza na trudne tematy, które mogą budzić tak duże niezadowolenie społeczne?  

Zawsze można samodzielnie podejmować decyzję, przy wsparciu większości radnych Rady 

Gminy, ale potem proszę brać pełną odpowiedzialność bo mieszkańcy z pewnością rozliczą Pana  

i Pańskie decyzje. 

          

        Z poważaniem 

                                   Mieszkańcy Gminy Rozprza 

      (podpisy wnioskodawców na załączonych listach) 

Osoby do kontaktu: 

 

Załączniki: 

- listy z podpisami wnioskujących mieszkańców Gminy Rozprza 

  

 

 


