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W planie bud¿etu MOSIR-u na 2016 rok kwota 

120 tys. z³ przeznaczona zostanie w³aœnie na te 

cele: 40 tys. z³ z bud¿etu miasta, zaœ 80 tys. z³ 

uzyska siê poprzez reorganizacjê pracy.

Czas to pieni¹dz.

W    naszym    przypadku    dos³ownie. 

W MOSiR-ze przeanalizowali frekwencjê na 

basenie w poszczególnych godzinach oraz dniach 

tygodnia i zaproponowali, by w soboty p³ywaæ 

nieco krócej, czyli od 8:00 do 20:00 (tak jak 

obecnie w niedziele). W poniedzia³ki „Oceanik" 

bêdzie otwierany od godz. 14:00, natomiast  74 

grupy uczniów le¿ajskich szkó³,  które  korzystaj¹ 

z p³ywalni od rana do wczesnych godzin 

popo³udniowych, i tak bêd¹ w stanie odbyæ 

zajêcia w 4 dniach roboczych (od wtorku do 

pi¹tku). Zamkniêcie basenu w poniedzia³kowe 

przedpo³udnie nie powinno byæ uci¹¿liwe równie¿ 

dla innych klientów, których wtedy jak na 

lekarstwo. Czêœæ zmian wejdzie w ¿ycie od 

stycznia 2016 r., pozosta³e po feriach zimowych.

Przez  ¿o³¹dek  do  serca

Na terenie p³ywalni (piêtro) zosta³a 

uruchomiona kawiarnia. Ju¿ od rana - od czasu 

otwarcia p³ywalni - mo¿na tu zjeœæ œniadanie, 

wypiæ porann¹ kawê, zaœ po treningu, saunie czy 

skoñczonych zajêciach w si³owni, aqua-aerobiku 

po¿ywiæ    siê   lub   wypiæ   œwie¿o   wyciœniêty   

sok. W weekendy po wykupieniu „biletu 

ca³odziennego" w³aœciciele zapraszaj¹ na kawê, 

zimny napój i ciastko do skonsumowania na 

tarasie basenu bez koniecznoœci  kontrolowania  

czasu  pobytu. 

Bilet ca³odzienny - kolejna  zmiana -  to  wejœcie 

w sobotê lub niedzielê bez ograniczeñ czasowych 

po³¹czone  z  us³ug¹  gastronomiczn¹.

Czego siê Jaœ nie nauczy…

Lepiej jednak, ¿eby nasz ma³y Jaœ siê 

nauczy³, dajmy na to, p³ywaæ. Od stycznia 2016 r. 

uruchomiony zostanie program nauki p³ywania 

dla przedszkolaka. WeŸmie w nim udzia³ blisko 

100 dzieciaków z le¿ajskich przedszkoli. 

Wiêkszoœæ kosztów tego przedsiêwziêcia pokryje 

bud¿et miasta. Rodzice zap³ac¹ jedynie za 

instruktora - 15 z³ miesiêcznie za dziecko. 

Dodatkowo rodzice przedszkolaków p³ywaj¹cych 

w godzinach popo³udniowych otrzymaj¹ 

mo¿liwoœæ wejœcia na basen za symboliczne 10 

groszy, by roztoczyæ opiekê nad dzieæmi i pomóc 

im w szatni. Oczywiœcie podczas nauki  p³ywania  

opiekê  sprawuje  instruktor. 

Planuje siê zorganizowaæ zajêcia 

dzieciom z przedszkola nr 4 (przy gimnazjum) od 

godz. 13:00 jako zajêcia  dodatkowe  po czasie 

nauczania, wychowania i opieki. Maluchy z pozo-

sta³ych    placówek    bêd¹   siê   uczyæ   p³ywaæ 

w godzinach 17:00 - 19:00 (1 godzina 

tygodniowo).

Jak sobie poœcielisz...tak siê wyœpisz. 

Niejeden z nas odczu³ choæ raz prawdê  

tego przys³owia - bol¹ce barki, „³upanie" w  

krzy¿ach, nieruchoma szyja. Ponoæ p³ywanie jest 

tak zdrowe, ¿e wiêkszoœæ lekarzy najchêtniej 

przepisywa³aby je na receptê - rozwija miêœnie 

ca³ego cia³a, leczy choroby krêgos³upa, likwiduje 

napiêcie miêœniowe, zapobiega wadom postawy, 

odchudza, pomaga w walce z cellulitem, poprawia 

odpornoœæ i prze-mianê materii.  Dobre dla dzieci 

i m³odzie¿y; zbawienne  dla  doros³ych. Ponoæ  to 

jeden z najbezpieczniejszych i najzdrowszych dla 

naszego organizmu sportów. Zatem korzystajmy 

z obiektu P³ywalni Krytej „Oceanik" - poœcielmy  

sobie  tak,  ¿eby  siê   wyspaæ.  Na  koniec  jedna 

z myœli nieuczesanych S.J. Leca - „Gdy woda siêga 

ust, g³owa do góry". Jakkolwiek by to rozumieæ, 

brzmi  raczej  optymistycznie.
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Zadzwoñ do stra¿nika

Je¿eli  z rana potykasz  siê o z³om na 

chodniku, wpadasz nowym butem w koleinê na 

drodze, razi twoje poczucie estetyki i nozdrza 

rozrzucona góra œmieci,  a ga³êzie drzew s¹siada 

smagaj¹ po twarzy - dzwoñ do stra¿nika! Je¿eli 

ten sam goœæ znowu zatarasowa³ ci przejazd, 

zaspy œniegu nie pozwalaj¹ godnie przejœæ lub 

czujesz siê jak na lodowisku - dzwoñ do stra¿nika!

Gdzie dzwoniæ?  Od stycznia 2016 roku 

na   stronie   internetowej   Urzêdu   Miejskiego 

w Le¿ajsku znajdziesz bezpoœredni numer 

telefonu do funkcjonariusza stra¿y miejskiej, 

który odpowiedzialny bêdzie za  konkretny teren 

naszego miasta;  jego  imiê i nazwisko oraz rejon, 

którego „strze¿e". -Je¿eli istniej¹ jakieœ problemy, 

które  dokuczaj¹  mieszkañcom,  a  s¹  zwi¹zane 

z nieporz¹dkiem czy te¿ z usterkami w ci¹gach 

jezdnych i pieszych, mo¿na (a nawet nale¿y) 

zg³osiæ je do patroluj¹cych dany teren funkcjo-

nariuszy - apeluje Jerzy Bia³kowski, komendant 

Stra¿y  Miejskiej  w  Le¿ajsku.

Takie rozwi¹zanie przyjêto w nowym 

regulaminie nadanym Stra¿y Miejskiej w Le¿ajsku 

(zgodnie z zarz¹dzeniem Nr 153/2015 

Burmistrza Le¿ajska z dnia 9 wrzeœnia 2015 

roku). Dokument ten reguluje 

precyzyjnie wszystkie kwestie 

zwi¹zane z funkcjonowaniem tej 

formacji w naszym mieœcie. Poza 

przepisami wynikaj¹cymi z ustawy o 

stra¿ach gminnych zawiera on  

równie¿  zadania  dla stra¿y zgodne 

z potrzebami naszej lokalnej 

spo³ecznoœci. Ze zmian, jakie 

zawarto w nowym regulaminie, najbardziej 

istotnym jest podzia³ miasta na piêæ rejonów 

patrolowych i ustanowienie stra¿ników 

nadzoruj¹cych  przydzielone  rejony. 

Stra¿nicy pe³ni¹cy s³u¿bê w przydzie-

lonych rejonach maj¹ obowi¹zek  co najmniej 

dwa razy w tygodniu patrolowaæ podleg³y teren. 

W czasie patrolu zwracaæ bêd¹ uwagê na 

nastêpuj¹ce sprawy: stan utrzymania ci¹gów 

pieszych  i  ci¹gów   jezdnych,   estetykê   posesji 

i  budynków,  utrzymanie czystoœci  na posesjach 

i przyleg³ych do nich chodnikach, stan techniczny 

urz¹dzeñ komunalnych i drogowych oraz  

przestrzeganie przez mieszkañców przepisów 

prawa. 

. Je¿e l i  s t ra¿n ik  zauwa¿y jak ieœ 

uchybienie, nie zdziw siê, gdy bêdzie 

interweniowa³;  gdy  ka¿e  ci  przyci¹æ  wystaj¹ce 

na  drogê ga³êzie;  gdy  zwróci  uwagê s¹siadowi, 

by wymiót³ liœcie z przylegaj¹cego do jego posesji 

chodnika  czy  usun¹³  b³oto.  Ma  do  tego prawo, 

a  wrêcz  obowi¹zek. 

„Czuwaj¹cy" funkcjonariusz zg³osi 

awarie miejskiej infrastruktury w postaci 

zapadniêtego chodnika czy dziury w drodze, 

ugiête znaki drogowe czy te¿ nieporz¹dek na 

miejskich dzia³kach do odpowiedzialnych za ich 

stan  s³u¿b  miejskich  lub  s³u¿b  zarz¹dcy  drogi.

Robimy porz¹dki na dzia³kach. 

Sprz¹tamy   nasze   ogrody   z   opadniêtych   

liœci i innych odpadów organicznych. Pamiê-

tajmy, ¿e wszystkie odpady 

organiczne odbiera od nas MZK. 

Wystarczy spakowaæ je w zielone 

worki,   które   mo¿emy   otrzymaæ   

bezp³atnie w bazie MZK mieszcz¹cej 

siê przy  ul.  Podolszyny i wystawiæ 

przed posesjê, a zostan¹ one 

zabrane zgodnie z istniej¹cym 

harmonogramem odbioru odpadów 

organicznych. Nie wolno natomiast spalaæ tych 

odpadów, poniewa¿  stanowi to naruszenie 

art.191 ustawy o odpadach. Gdy poczujesz 

nieprzyjemny  dym  -  zadzwoñ  do  stra¿nika!

Nadchodzi zima. Miejmy nadziejê, ¿e nie 

dokuczy zbyt dotkliwie, ale zapewne nie omin¹ 

nas opady œniegu. Przy tej okazji w³aœcicielom 

posesji  dojd¹  dodatkowe  obowi¹zki   zwi¹zane 

z odœnie¿aniem przyleg³ych do ich posesji 

chodników. Jest  to nasz obowi¹zek i pamiêtajmy 

o nim - bo  ktoœ  inny  zadzwoni  do  stra¿nika! 

Komendanta Stra¿y Miejskiej wys³ucha³a  

Beata  Wójtowicz
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W
E Nowy rok - nowe wyzwania. Po tegorocznych 

perturbacjach bud¿etowych - Le¿ajsk, jako jedno 

z nielicznych miast w Polsce z powodu przekro-

czenia wskaŸnika zad³u¿enia utraci³ zdolnoœæ 

uchwalenia bud¿etu - przysz³y rok zapowiada siê 

nieco lepiej. G³ównie dziêki temu, ¿e w mijaj¹-

cych 12 miesi¹cach uda³o siê m.in. sp³aciæ prawie 

4 mln z³ d³ugu (w tym czêœæ z p³atnoœci przypada-

j¹cych w przysz³ym roku) oraz przesun¹æ 300 

tys. z³ rat kredytowych z 2016 roku na 2020 rok. 

D³ug Le¿ajska przewidziany do sp³aty w 2016 

roku obni¿ony zosta³ do dopuszczalnego poziomu 

i  tym samym za¿egnano widmo nieuchwalenia 

bud¿etu przez Radê Miejsk¹ w kolejnym roku.  

Z jakim wiêc bud¿etem wejdzie miasto w rok 

2016? Z kwot¹ 36.737 tys. z³ ogó³em  po stronie 

dochodów i 35.145 tys. z³ po stronie wydatków. 

Wielkoœci te na poziomie planowania nie 

odbiegaj¹ od tych z lat ubieg³ych.

Sekwencja I - nadwy¿ka operacyjna

Czy  mo¿na  w  takim  razie  powiedzieæ,  ¿e  jest 

w miarê dobrze? O zdolnoœci miasta do 

podejmowania d³ugofalowych wyzwañ 

prorozwojowych - a tego Le¿ajsk potrzebuje 

przede wszystkim - nie decyduje wszak wielkoœæ 

bud¿etu ogó³em, ale iloœæ w³asnych, a wiêc 

pewnych pieniêdzy przeznaczanych na te cele. 

Chodzi o ró¿nicê pomiêdzy dochodami bie¿¹cymi 

(dochody z wyj¹tkiem maj¹tkowych) a wyda-

tkami bie¿¹cymi (wydatki z wyj¹tkiem 

maj¹tkowych) czyli krótko mówi¹c to, co zostaje 

nam „w kieszeni" po zap³aceniu wydatków 

bie¿¹cych. 

Jak to wygl¹da³o w Le¿ajsku w latach 2010-2014 

obrazuje tab. 1 - miasto nie wdra¿aj¹c œrodków 

zaradczych generowa³o w poszczególnych latach 

nader skromne nadwy¿ki operacyjne, bowiem 

niemal wszystkie dochody poch³ania³y wydatki 

bie¿¹ce. Chc¹c realizowaæ inwestycje, zaci¹gano 

kredyty.  Nawet inwestycje, na które udawa³o siê 

zdobywaæ zewnêtrzne dofinansowanie, 

wymaga³y  udzia³u  œrodków  w³asnych,  a  tych 

w  bud¿ecie  brakowa³o.

Po raz pierwszy nadwy¿kê operacyjn¹ wy¿sz¹ ni¿ 

10 proc. liczon¹ w relacji do dochodów bie¿¹cych 

(4.134 tys. z³)  uda³o siê wygenerowaæ w 2015 

roku-nawiasem mówi¹c, prawie w ca³oœci poch³o-

nê³a j¹ sp³ata d³ugów (rozchód - 3.644 tys. z³,  

odsetki   to  dodatkowy   wydatek  220  tys. z³). 

W bud¿ecie na rok 2016 nadwy¿kê zaplanowano 

na 4.063 tys. z³ (z tego rozchód - 2.512 tys. z³ jako  

sp³ata d³ugów). 

Nie ma co owijaæ w bawe³nê - zasadnicze Ÿród³o 

wzrostu wolnych pieniêdzy (nadwy¿ki opera-

cyjnej) w latach 2015-2016 wynika z przyhamo-

wania  wydatków bie¿¹cych lub mówi¹c wprost - 

z zamkniêcia rozdzia³u pod tytu³em: „Hulaj dusza 

piek³a nie ma", czyli z ¿ycia ponad stan finansów 

miasta. W najbli¿szej perspektywie dalszego 

dok³adnego przeanalizowania wymagaj¹ wydatki 

bie¿¹ce jednostek organizacyjnych miasta, 

bowiem nie ma co utyskiwaæ na niedobór 

pieniêdzy bez pe³nej wiedzy, czy mamy do 

czynienia z  poszanowaniem grosza publicznego.

Je¿eli w 2014 r. wydatki bie¿¹ce wynios³y 32.539 

tys. z³, w 2015 r. - 32.270 tys. z³, zaœ w 2016 r. 

zaplanowano je na kwotê 31.011 tys. z³, to 

nominalny spadek 2014/2016 wyniesie 4,7 proc. 

W tym wynagrodzenia odpowiednio: 18.074 tys. 

z³, 17.550 tys. z³, 16.375 tys. z³ (spadek 

2014/2016 9,05 proc.). Dochody bie¿¹ce w tym 

samym  czasie  kszta³towa³y siê na poziomie: 

2014 r.  - 34.990 tys. z³; 2015 - 36.422 tys. z³; 

2016 r. (plan) - 35.074 tys. Z³.

Sekwencja II - dochody

G³ówny strumieñ pieniêdzy p³yn¹cych do 

miejskiej kasy w wysokoœci 36.737 tys. z³ 

pochodziæ bêdzie z podatków i op³at oszaco-

wanych na 12.614 tys. z³ (34,4 proc. dochodów 

ogó³em) w tym 6.900 tys. z³ z podatku od 

nieruchomoœci;  z  tytu³u  udzia³u  we  wp³ywach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

- 9.300 tys. z³ (25,3 proc.); z bud¿etu pañstwa w 

formie subwencji ogólnej 7.492 tys. z³ (20,4 

proc.), z czego 7.031 tys. z³ to subwencja 

oœwiatowa; z bud¿etu pañstwa w formie dotacji 

na  pomoc  spo³eczn¹  4.664 tys. z³ (12,7 proc.); 

z bud¿etu pañstwa dotacja na inwestycje 1.500 

tys. z³ (4,1 proc.); z tytu³u op³at za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi 1.495 tys. z³ 

(4,0 proc). 

Tab. 1. Nadwy¿ka operacyjna w latach 2010-2015

2010 r.   2011 r.   2012 r.   2013 r.   2014 r.   2015 r.

nadwy¿ka operacyjna

w tys. z³
     -323 393     915     1.301     2.460    4.134

% do dochodów   0    1,09   2,6    3,16    6,6    10,7
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Sekwencja II - dochody

G³ówny strumieñ pieniêdzy p³yn¹cych do 

miejskiej kasy w wysokoœci 36.737 tys. z³ 

pochodziæ bêdzie z podatków i op³at oszaco-

wanych na 12.614 tys. z³ (34,4 proc. dochodów 

ogó³em) w tym 6.900 tys. z³ z podatku od 

nieruchomoœci;  z  tytu³u  udzia³u  we  wp³ywach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 
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rowanie odpadami komunalnymi 1.495 tys. z³ 

(4,0 proc). 

Sekwencja III - wydatki

Co bêdzie z tych pieniêdzy finansowane? 

Najwiêcej  otrzyma  oœwiata - 14.875 tys. z³ (42,3 

proc. wydatków ogó³em), w tym szko³y podsta-

wowe  6.353 tys. z³, gimnazjum - 3.780 tys. z³, 

przedszkola 3.008 tys. z³. Na pomoc spo³eczn¹  

przeznaczono kwotê 5.956 tys. z³ (16,9 proc). Na  

wydatki maj¹tkowe (w zasadzie inwestycje) 

zaplanowano 4.114 tys. z³ (11,7 proc.), zaœ na 

administracjê publiczn¹ - 3.258 tys. z³ (9,3 proc.).  

Kultura (MCK) otrzyma dotacjê w wysokoœci 

1.190 tys. z³ (3,4 proc.), a kultura fizyczna 

(MOSiR) - 1.528 tys. z³ (4,3 proc.), w tym 120 tys. 

z³ na remont p³ywalni. Za odpady komunalne 

(zbiórka i zagospodarowanie) miasto zap³aci 

1.500 tys. z³.

Sekwencja IV - wydatki maj¹tkowe

Podstawowy ciê¿ar wydatków maj¹tkowych 

spocznie na inwestycjach drogowych, ³¹cznie na 

ten cel zaplanowano 3.269 tys. z³ oraz dodatkowo 

150 tys. z³ na wykup terenów pod przysz³e 

inwestycje drogowe. Pod wzglêdem wielkoœci 

nak³adów drugim w kolejnoœci bêdzie bud¿et 

obywatelski w wysokoœci 300 tys. z³. 

(Szczegó³owe  zestawienie inwestycji zawiera 

tab. 2). 

Wydatki nie uwzglêdniaj¹ inwestycji wspó³fi-

nansowanych przez UE, o które miasto bêdzie  

ubiega³o siê w procedurze konkursowej.

Sekwencja V - przychody, rozchody, d³ug

W nadchodz¹cym roku dla zrównowa¿enia 

wydatków inwestycyjnych zaplanowano kredyt, 

który bêdzie stanowi³ przychód bud¿etu w wyso-

koœci 900 tys. z³. Z kolei po stronie rozchodów 

zaplanowano  sp³atê  zobowi¹zañ  kredytowych 

w  kwocie  2.512  tys.  z³.

Zad³u¿enie Le¿ajska na koniec 2014 r. wynosi³o 

9.096 tys. z³, na koniec 2015 r. 5.302 tys. z³, 

planowane na koniec 2016 r. 3.690 tys.z³.

Sekwencja VI -  podatki, ulgi

Nieznacznie wzrosn¹ stawki podatku od 

nieruchomoœci, przeciêtnie o 2 proc. (szczegó³y 

zawiera tab. 3). 

Jednoczeœnie miasto zdecydowa³o o wprowa-

dzeniu zwolnieñ, w tym podatku w ramach 

pomocy de minimis. Bêd¹ mogli z niej skorzystaæ  

przedsiêbiorcy   inwestuj¹cy    w   rozwój   firmy 

i jednoczeœnie tworz¹cy nowe miejsca pracy. 

Okres zwolnienia podatkowego bêdzie zale¿ny od 

liczby utworzonych miejsc pracy (szczegó³y 

zawiera  tab.  4),  natomiast o wysokoœci kwoty 

zwo l n i en i a  z adecydu j e  

powierzchnia inwestycji lub jej 

wartoœæ (budowle). T¹ form¹ 

pomocy nie zosta³y objête 

nieru-chomoœci zajête na 

stacje paliw,  dzia³alnoœæ   

handlow¹ i bankow¹. Ze 

zwolnienia nie bêd¹ mogli 

skorzystaæ tak¿e inwestorzy, 

którym w okresie trzech lat przed z³o¿eniem 

wniosku umorzono zaleg³oœci lub którzy na dzieñ 

jego z³o¿enia  posiadaj¹  zaleg³oœci  podatkowe  

wobec  miasta. 

Tab. 1. Nadwy¿ka operacyjna w latach 2010-2015

Tab. 2. Wydatki inwestycyjne

2010 r.   2011 r.   2012 r.   2013 r.   2014 r.   2015 r.

nadwy¿ka operacyjna

w tys. z³
     -323 393     915     1.301     2.460    4.134

% do dochodów   0    1,09   2,6    3,16    6,6    10,7

Od gruntów zwi¹zanych 
z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarcze
j bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków

Od gruntów pod woda
i powierzchniowymi
stoj¹cym i lub wodami
powierzchniowymi
p³yn¹cymi jezior
i zbiorników sztucznych

Od gruntów pozosta³ych

Od budynków mieszkalnych
lub ich czêœci
0,560,750,5877%

Od budynków lub ich czêœci
zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej

Od budynków lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie obrotu
kwalifikowanym
materia³em siewnym 

Od budynków lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych

Od pozosta³ych budynków
lub ich czêœci

Podatek 
od nieruchomoœci

2015 r. 2016 r.

Stawki
podatkowe w z³
(obowi¹zuj¹ce

w latach:
2013, 2014,

2015)

Górne granice
stawek

kwotowych
w z³

obowi¹zuj¹ce
w 2016 r

Stawki
podatkowe

w z³
obowi¹zuj¹ce
w Le¿ajsku
w 2016 r.  

0,79

4,35

0,19

0,56

22,04

10,29

4,45

5,57

0,89

4,58

0,47

0,75

22,86

10,68

4,65

7,68

0,81

4,44

0,20

0,58

22,48

10,50

4,54

5,68

91%

97%

43%

77%

98%

98%

98%

74%

%
górnej
stawki

obowi¹zuj¹cej
w 2016 r.

do przyjêtej
na 2016 r.

                                     nazwa zadania                                           wartoœæ w tys. z³

£¹cznik drogi krajowej nr 77 z drog¹ wojewódzk¹ nr 875 

( ul. Boronia, Hutnicza, Fabryczna z ul. Siedlanka)

Drogi na osiedlu „Ogrodowa"  dokumentacja techniczna

Przebudowa ul. K¹ty

£¹cznik miêdzy ul. Hutnicz¹ i Przemys³ow¹ (etap)

Kanalizacja deszczowa ul. ¯wirki i Wigury  dokumentacja techniczna

Remont ul. B³onie

Bud¿et obywatelski

Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza

Modernizacja boiska w Gimnazjum Miejskim

Modernizacja oœwietlenia ulicznego  inwentaryzacja wraz 

z programem funkcjonalno-u¿ytkowym

Doposa¿enie oœwietlenia scenicznego oraz nag³oœnienia

sali widowiskowej oraz scen plenerowych MCK

Dokumenty strategiczne (Program Rewitalizacji,

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, studia wykonalnoœci)

3.000

50

64

100

30

25

300

90

140

50

30

85
Liczba

utworzonych
miejsc pracy

Okres
zwolnienia

w miesi¹cach

co najmniej 2           6

co najmniej 5          12

co najmniej 10        24

co najmniej 20        36

Tab. 4. Ulgi dla przedsiêbiorców

Tab. 3. Stawki podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce w 2016 r.
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OOdk¹d w Polsce funkcjonuje nowy 

system gospodarowania odpadami komunalnymi 

(1 lipca 2013 r.) obowi¹zki z tego wynikaj¹ce 

spoczywaj¹ na ka¿dej gminie, zaœ finansowanie 

na jej mieszkañcach. Z zebranych op³at 

pokrywane s¹ koszty odbioru i zagospo-

darowania, prowadzenie punktu selektywnej 

zbiórki (tzw. PSZOK) oraz obs³uga admini-

stracyjna. Wnoszone przez mieszkañców op³aty 

maj¹, co do zasady, bilansowaæ koszty - zatem 

gmina nie tylko nie powinna na tym zarabiaæ, ale 

tak¿e nie mo¿e do tego dop³acaæ. 

Ustawodawca przewidzia³ cztery 

sposoby naliczania op³at: od liczby osób 

zamieszkuj¹cych nieruchomoœæ, od iloœci zu¿ytej 

wody w nieruchomoœci, od powierzchni lokalu 

mieszkalnego albo od gospodarstwa domowego. 

Ponad 90 proc. gmin w kraju zdecydowa³o siê na 

wariant pierwszy lub ostatni, niektóre wprowa-

dzi³y op³atê od powierzchni lokalu mieszkalnego, 

zaœ nieliczne jako kryterium przyjê³y iloœæ zu¿ytej 

wody. W Le¿ajsku wybrano metodê przelicze-

niow¹ opart¹ na deklarowanej l iczbie 

mieszkañców. Wkrótce okaza³o siê jednak, ¿e 

praktyka sobie - ¿ycie sobie. Deklaracje 

mieszkañców co do liczby domowników opieraj¹ 

siê wy³¹cznie na ich jednostronnym oœwiadczeniu 

i w³aœciwie s¹ nieweryfikowalne. Doœæ 

powiedzieæ, ¿e w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 

grudnia 2014 r. wed³ug deklaracji liczba 

mieszkañców Le¿ajska zmniejszy³a siê o blisko  

900 i spadek nadal siê utrzymuje. Nic wiêc 

dziwnego, ¿e z za³o¿enia samobilansuj¹cy siê 

system w Le¿ajsku nie wypali³ i w 2015 r. Wykaza³ 

niedobór na 102 tys. z³.  Konsekwencj¹ tego 

powinna byæ podwy¿ka obowi¹zuj¹cych stawek 

tym, którzy p³ac¹ (jeszcze), albo koniecznoœæ 

szukania nowego rozwi¹zania i zmiana metody 

naliczania op³aty. 

Na przyk³adzie Lesznowoli

 Lesznowola (powiat piaseczyñski, województwo 

mazowieckie) to gmina wiejska zamieszkiwana 

przez blisko 25 tysiêcy mieszkañców, z czego 

oko³o 7 tys. stanowi¹ osoby niezameldowane. W  

zabudowie jednorodzinnej mieszka blisko 17 tys., 

pozostali - w zabudowie wielorodzinnej.   

Z danych zawartych w sprawozdaniach firm 

zajmuj¹cych siê odbiorem odpadów wynika, i¿ 

przeciêtnie jeden mieszkaniec Lesznowoli 

wytwarza rocznie ponad 400 kilogramów 

odpadów, co, podobnie jak w Le¿ajsku, jest 

wskaŸnikiem  bardzo  wysokim. 

Podobnie odbywa siê tam odbiór odpadów, z tym 

¿e odpady segregowane - takie jak papier, 

metale, tworzywa sztuczne i szk³o - odbierane s¹ 

dwa razy w miesi¹cu.

 Inaczej ni¿ w Le¿ajsku wyposa¿enie 

nieruchomoœci w pojemniki oraz worki do 

segregacji spoczywa na mieszkañcach - ale 

Lesznowola przejê³a obowi¹zek odbierania 

odpadów od w³aœciciel i nieruchomoœci 

niezamieszka³ych czyli obiektów u¿ytecznoœci 

publicznej, sklepów oraz nieruchomoœci 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. W ten sposób ca³kowit¹ kontrolê 

nad wszystkimi odpadami komunalnymi 

sprawuje gmina. 

Od zu¿ytej wody

Lesznowola jako jedna z 19 gmin w kraju od 

pocz¹tku przyjê³a metodê naliczania op³aty 

uzale¿nionej od iloœci zu¿ytej wody. Pocz¹tkowo 

stawkê op³aty za 1 metr szeœcienny zu¿ytej wody 

ustalono na poziomie 4,30 z³ dla odpadów 

segregowanych oraz 6,30 z³ dla niesegre-

gowanych. Po przetargu  w 2013 roku uda³o siê je 

znacznie obni¿yæ i obecnie kszta³tuj¹ siê 

odpowiednio: 3,20 z³ i 5,80 z³.  

Wysokoœæ op³aty ustala siê na podstawie 

z³o¿onej przez mieszkañca deklaracji, w której 

informuje o przypadaj¹cym na nieruchomoœæ 

zu¿yciu wody w roku poprzednim (informacja 

jest weryfikowana na podstawie danych z 

p r z e d s i ê b i o r s t w a  w o d o c i ¹ g o w o -

kanalizacyjnego). W przypadku nieczerpania 

wody z sieci wodoci¹gowej przyjmuje siê rycza³t -  

3 metry szeœcienne na osobê miesiêcznie. Istotna 

uwaga: do ustalania op³aty za odpady brana jest 

woda zu¿ywana wy³¹cznie na cele socjalno-

bytowe.  

W Lesznowoli chwal¹ sobie takie 

rozwi¹zanie jako stabilne, sprawiedliwe i w³a-

œciwie nie wymagaj¹ce korekt w trakcie roku. 

Niew¹tpliwie wskazania wodomierza s¹ bli¿sze 

prawdy ni¿ „niedok³adnie" policzeni  domownicy.  

W Le¿ajsku bêd¹ zmiany

W ostatnim czasie coraz wiêcej gmin z powodu 

narastaj¹cego deficytu w dochodach z tytu³u  

gospodarowania odpadami komunalnymi 

decyduje siê na zmianê metody obliczania op³at.  

Le¿ajsk tak¿e nie jest wolny od tego problemu i 

musi podj¹æ próbê skutecznego przemode-

lowania dotychczasowych zasad. Có¿ zatem 

nale¿y uczyniæ, by niewydolny system zacz¹³ 

dzia³aæ? 

Przede wszystkim trzeba wybraæ taki 

mode l ,  w k tórym bêdz ie  mo¿ l iwoœæ  

weryfikowania danych zawartych w deklaracjach 

mieszkañców. B³êdem by³o - a pokaza³o to 

dwuipó³letnie doœwiadczenie - pozostawienie 

poza systemem nieruchomoœci niezamie-

szka³ych.  Wiele  z  nich,  co  wykaza³y  kontrole, 

w ogóle nie mia³o zawartych umów na odbiór 

odpadów, które przecie¿ gdzieœ musia³y 

“zawêdrowaæ”. 

Systemem zostan¹ wiêc objêci 

w³aœciciele budynków u¿ytecznoœci publicznej, 

placówek oœwiatowych, lokali handlowych, 

gastronomicznych, zak³adów us³ugowych, 

produkcyjnych, rzemieœlniczych a tak¿e 

ogródków dzia³kowych, domków letniskowych 

oraz terenów wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Oznacza to, ¿e 

miasto przejmie obowi¹zek odbierania 

wszystkich  odpadów  komunalnych. 

Przede wszystkim trzeba wybraæ taki 

mode l ,  w k tórym bêdz ie  mo¿ l iwoœæ  

weryfikowania danych zawartych w deklaracjach 

mieszkañców. B³êdem by³o - a pokaza³o to 

dwuipó³letnie doœwiadczenie - pozostawienie 

poza systemem nieruchomoœci niezamie-

szka³ych.  Wiele  z  nich,  co  wykaza³y  kontrole, 

w ogóle nie mia³o zawartych umów na odbiór 

odpadów, które przecie¿ gdzieœ musia³y 

“zawêdrowaæ”. 

Systemem zostan¹ wiêc objêci 

w³aœciciele budynków u¿ytecznoœci publicznej, 

placówek oœwiatowych, lokali handlowych, 

gastronomicznych, zak³adów us³ugowych, 

produkcyjnych, rzemieœlniczych a tak¿e 

ogródków dzia³kowych, domków letniskowych 

oraz terenów wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Oznacza to, ¿e 

miasto przejmie obowi¹zek odbierania 

wszystkich  odpadów  komunalnych. 

Op³aty na nowych zasadach

W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych z³o¿¹ 

deklaracje, w których poinformuj¹ o miesiêcznej 

iloœci zu¿ytej wody na cele socjalno-bytowe 

wyliczonej jako œrednia z roku poprzedniego. 

Zu¿ycie pomno¿one przez stawkê uchwalon¹ 

przez Radê Miejsk¹ na podstawie ceny prze-

targowej bêdzie podstaw¹ do ustalenia 

miesiêcznej op³aty. Od tej zasady pojawi¹ siê 

nieliczne wyj¹tki, które obejm¹ m.in. w³aœcicieli 

nieruchomoœci zamieszka³ych, w których 

funkcjonuj¹ lokale u¿ytkowe i jest jedno 

opomiarowane przy³¹cze. Dla nich ustanowiony 

zostanie rycza³t w wysokoœci 3 metry szeœcienne 

w przeliczeniu na osobê. Podobnie dla 

specyficznej grupy nieruchomoœci tj. ogródków 

dzia³kowych i domków letniskowych - 

przewidziano    op³atê    rycza³tow¹    naliczan¹ 

w   okresie   kwiecieñ -  paŸdziernik. 

Inaczej zostan¹ uregulowane op³aty dla 

nieruchomoœci niezamieszka³ych (budynki 

u¿ytecznoœci publicznej, placówki oœwiatowe, 

lokale handlowe, gastronomiczne, zak³ady 

us³ugowe itd.). Obowi¹zek odbioru odpadów 

komunalnych, o czym by³a mowa, przejmie na 

siebie miasto uzale¿niaj¹c wysokoœæ op³aty od 

wielkoœci pojemnika wynikaj¹cej z charakteru 

prowadzonej dzia³alnoœci i sposobu gromadzenia  

odpadów (segregowane, niesegregowane). 

Zakres i czêstotliwoœæ bez zmian

Niebawem og³oszone zostan¹ przetargi na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Miasto utrzyma zakres i czêstotliwoœæ 

œwiadczonych us³ug z uwzglêdnieniem tak¿e 

zu¿ytych opon, odpadów budowlanych, odpadów 

wielkogabarytowych (m.in. mebli) itd. Wyj¹tek 

od tej zasady dotyczyæ bêdzie odpadów 

zielonych, których jednorazowy odbiór nie bêdzie 

móg³ przekroczyæ 5 worków. Zdarza³o siê 

bowiem, i to wcale nierzadko, ¿e przed posesjê 

wystawiano kilkadziesi¹t worków - rekord to 42. 

Zapewnienie pojemników i worków bêdzie 

odbywa³o siê na dotychczasowych zasadach czyli 

bêdzie  le¿a³o  po  stronie  obowi¹zków  miasta.

Regulacje prawne, które uchwali  Rada 

Miejska i które zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 lipca 

2016 roku, s¹ prób¹ kompleksowego 

uporz¹dkowania problemu zagospodarowania 

odpadów komunalnych na terenie Le¿ajska.  

Op³aty na nowych zasadach

W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych z³o¿¹ 

deklaracje, w których poinformuj¹ o miesiêcznej 

iloœci zu¿ytej wody na cele socjalno-bytowe 

wyliczonej jako œrednia z roku poprzedniego. 

Zu¿ycie pomno¿one przez stawkê uchwalon¹ 

przez Radê Miejsk¹ na podstawie ceny prze-

targowej bêdzie podstaw¹ do ustalenia 

miesiêcznej op³aty. Od tej zasady pojawi¹ siê 

nieliczne wyj¹tki, które obejm¹ m.in. w³aœcicieli 

nieruchomoœci zamieszka³ych, w których 

funkcjonuj¹ lokale u¿ytkowe i jest jedno 

opomiarowane przy³¹cze. Dla nich ustanowiony 

zostanie rycza³t w wysokoœci 3 metry szeœcienne 

w przeliczeniu na osobê. Podobnie dla 

specyficznej grupy nieruchomoœci tj. ogródków 

dzia³kowych i domków letniskowych - 

przewidziano    op³atê    rycza³tow¹    naliczan¹ 

w   okresie   kwiecieñ -  paŸdziernik. 

Inaczej zostan¹ uregulowane op³aty dla 

nieruchomoœci niezamieszka³ych (budynki 

u¿ytecznoœci publicznej, placówki oœwiatowe, 

lokale handlowe, gastronomiczne, zak³ady 

us³ugowe itd.). Obowi¹zek odbioru odpadów 

komunalnych, o czym by³a mowa, przejmie na 

siebie miasto uzale¿niaj¹c wysokoœæ op³aty od 

wielkoœci pojemnika wynikaj¹cej z charakteru 

prowadzonej dzia³alnoœci i sposobu gromadzenia  

odpadów (segregowane, niesegregowane). 

Zakres i czêstotliwoœæ bez zmian

Niebawem og³oszone zostan¹ przetargi na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Miasto utrzyma zakres i czêstotliwoœæ 

œwiadczonych us³ug z uwzglêdnieniem tak¿e 

zu¿ytych opon, odpadów budowlanych, odpadów 

wielkogabarytowych (m.in. mebli) itd. Wyj¹tek 

od tej zasady dotyczyæ bêdzie odpadów 

zielonych, których jednorazowy odbiór nie bêdzie 

móg³ przekroczyæ 5 worków. Zdarza³o siê 

bowiem, i to wcale nierzadko, ¿e przed posesjê 

wystawiano kilkadziesi¹t worków - rekord to 42. 

Zapewnienie pojemników i worków bêdzie 

odbywa³o siê na dotychczasowych zasadach czyli 

bêdzie  le¿a³o  po  stronie  obowi¹zków  miasta.

Regulacje prawne, które uchwali  Rada 

Miejska i które zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 lipca 

2016 roku, s¹ prób¹ kompleksowego 

uporz¹dkowania problemu zagospodarowania 

odpadów komunalnych na terenie Le¿ajska.  

B e a t a J o d k o w s k a

Op³aty za œmieci inaczej liczone
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