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Od października weszła w życie podwyżka za śmieci. Jest nawet kilkaset % 
drożej 
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Szanowni Państwo,  

Kursywą oznaczyłem cytaty z w/w artykułu, poniżej zamieszczam swoją odpowiedź. 

 

Radny Igor Rudziński pisze: 

Od 1. października 2019 weszła w życie podwyżka opłat za śmieci w gminie Sztutowo. 

Podwyżka dla mieszkańców - gospodarstw domowych wyniosła 19 %, najwięcej 

jednak zapłacą właściciele domków letniskowych oraz  rolnicy, dla których podwyżka 

wyniesie od 122 do  kilkaset %. Decyzje zostały już wysłane do mieszkańców.  

 

Robert Zieliński odpowiedź:  

 

Podwyżka, jak to wspominałem wielokrotnie, była konieczna, żeby wyrównać wpływy i 

wydatki z tytułu gospodarki komunalnej. Mój poprzednik, bez konsultacji, sam podpisał  

ryczałtową umowę na wywóz i utylizację odpadów (miał do tego prawo), która od samego 

początku nie bilansowała się. Było wiadomo, że roczne wpływy z tytułu  opłaty śmieciowej 

od mieszkańców są około 100 tysięcy złotych niższe niż nasze roczne zobowiązania z tytułu 

gospodarki odpadami.  Mnie jako wójta, obowiązuje dyscyplina finansowa i nie mogę 

bezkarnie dokładać z budżetu gminy, czyli z podatków mieszkańców, do spraw które ustawy 

nakazują by były finansowane z innych źródeł. RIO kontroluje to bardzo skrupulatnie. 

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami musza bilansować się z wydatkami. Jeśli miałbym 

wyższe wpływy też nie mógłbym wydać ich na nic innego niż gospodarka komunalna. Takie 

są przepisy. Nie możemy kreować własnych.  

 

W sprawie rolników to niestety zmieniła się interpretacja zapisu i nie można robić odstępstw 

dla grup społecznych, można jedynie dla obszarów. Rolnicy od kilku lat są proszeni o montaż 

wodomierzy na gospodarstwo rolne, gdyż w ten sposób „podatek śmieciowy” będzie liczony 

jedynie za zużycie wody w gospodarstwie domowym, tak jak są rozliczani pozostali 

mieszkańcy naszej gminy.  

 

Jest to początek drogi, aby wszyscy płacili za śmieci solidarnie, weryfikujemy też wyjętych z 

systemu, ale nie wszystkich możemy włączyć do systemu. Po raz kolejny zmieniły się 

przepisy i nowa Ustawa o porządku i czystości w gminie odbiera gminom narzędzia związane 

z przymusowym przystąpieniem podmiotów do systemu (Art.6c ust. 2c. Przystąpienie właściciela 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa 

w art. 6j ust. 3b, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest 

dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.) 

Musimy działać zgodnie z prawem czy nam się to podoba czy nie. Nowa ustawa jednocześnie 

podkreśla, że w Polsce segreguje się śmieci, więc każdy mieszkaniec ma taki ustawowy 

obowiązek. W związku ze zmianą ustawy o porządku i czystości w gminach jeszcze w 

listopadzie Radni będą musieli na nowo podjąć uchwałę związaną z gospodarką komunalna w 

naszej gminie. Przepisy lokalne muszą podporządkować się do przepisów ogólnopolskich. 

Zachęcam do lektury ustawy 



 

W sprawie domków letniskowych to jest to opłata roczna w wysokości 250 zł , która została 

podwyższona po raz pierwszy od 2015 roku, gdy wynosiła 150 zł. Czyli jak widać nie ma 

podwyżki kilkaset procent! Podkreślam jest to opłata ROCZNA i dotyczy domków 

niezamieszkałych na stałe. Czy stali mieszkańcy powinni ponosić opłaty związane z 

generowaniem odpadów przez np. turystów zamieszkujących te domki? I jeszcze raz 

podkreślam w naszej gminie segreguje się śmieci! O śmieciach niesegregowanych w ogóle 

nie będę pisał.  

 

Radny Igor Rudziński pisze: 

Wójt Robert Zieliński w swoim skromnym programie wyborczym obiecywał, zapewniał, że: 

5. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ 

Nasza gmina to nie stajnia Augiasza, żeby trudno było zaprowadzić w niej porządek. Nie 

wymaga to zwiększenie nakładów finansowych, a jedynie umiejętnej organizacji i 

gospodarności 

 

Robert Zieliński odpowiedź:  

To jest cytat z mojego pomysłu na gminę, w których zachęcam wszystkich do współpracy.  

Zawsze wiedziałem, że Gmina Sztutowo to nie stajnia Augiasza, czego zresztą dowiedliśmy 

wspólnie. W ciągu tego roku udało  się bez podwyżki, która obowiązuje od października, 

dokonać wielu zmian: ustaliłem np. dodatkowe biowywozy, dodatkowa ilość śmietników na 

terenie gminy, większe śmietniki przy plażach, częstsze sprzątanie w okresie sezonu letniego, 

piknik edukacyjny związany  między innymi z segregowaniem śmieci, konkurs ekologiczny, 

dobra współpraca z firmą KOMA, powstaje nowa ulotka edukacyjna, która niedługo pojawi 

się u mieszkańców. To wszystko nie wymagało podniesienia nakładów, a w naszej gminie jest 

czyściej!  

 

Obejmując urząd wójta miałem świadomość, że podwyżka musi nastąpić, gdyż w 2018 roku 

skończyła się wypracowana za czasów wójta Kochanowskiego nadwyżka z tytułu opłaty 

śmieciowej i kolejne zobowiązania zaczęliśmy ponosić z budżetu (co zapoczątkował już mój 

poprzednik).  Gospodarka śmieciowa w całej Polsce jest ogromnym problemem.  Już w 

poprzedniej kadencji było wiadomo, że śmieci się nie bilansują i już wtedy rozmawialiśmy z 

mieszkańcami o podwyżkach. Obiecywałem, że będzie w gminie porządek i powoli jest coraz 

większy. Nie chcę robić podwyżek, ale nigdy nie mówiłem, że ich nie będzie. Osoby, które to 

słyszały z moich ust bardzo proszę o kontakt ze mną.  

 

Radny Igor Rudziński pisze: 

    Już jako Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński  we wpisie na Facebooku w marcu 2019 

napisał: 

Proszę uwierzcie mi, że opłaty nie wzrosną o więcej niż 10 - 15 % 

Jego obietnice, w tym jak i w wielu innych punktach zaledwie po niecałym roku urzędowania 

znacznie rozminęły się z rzeczywistością. Wielu mieszkańców czuje się wręcz oszukanych i 

wprowadzonych w błąd przez niespełnione obietnice Roberta Zielińskiego. Na szczegółowe 

podsumowanie pierwszego roku kadencji Wójta jeszcze jednak przyjdzie czas. 

Warto wspomnieć, że na tej samej sesji w dniu 20. sierpnia 2019 Rada Gminy głosami 

radnych z bloku wójta Roberta Zielińskiego powołała tzw. speckomisję śmieciową w składzie: 

• Krystyna Skrzek 

• Aleksandra Hoffmann 



• Marian Łosiński 

• Andrzej Szymański 

• Irena Chlebowska 

której, zadaniem jest opracowanie nowych zasad - kolejnych podwyżek, do dnia 30. czerwca  

2021 roku. Z końcem 2021 r. kończy się dotychczasowa umowa na odbiór odpadów z gminy 

Sztutowo. 

Na tej sesji oraz po sesji wywierano na moją osobę presję, abym dołączył do ww. komisji. 

Apelowali o to m.in. Wójt Robert Zieliński oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej 

Szymański. Stanowczo odmówiłem tej bezczelnej i chamskiej wręcz propozycji. Jest to 

naprawdę poniżające, że najpierw z premedytacją (dwukrotnie) te same osoby przegłosowały, 

aby nie dopuścić mnie do prac w Komisji Rewizyjnej (zapewne w obawie przed możliwością 

ujawnienia wielu kolejnych nieprawidłowości), a nagle chcą mnie włączyć do komisji, której 

zadaniem jest opracowanie nowych podwyżek opłat za śmieci. Zapewniam, że nigdy nie 

przyłożę ręki do jakiejkolwiek niesłusznej podwyżki dla mieszkańców. 

Na tej samej sesji złożyłem wniosek, aby Wójt Robert Zieliński zlecił zewnętrzny audyt, dzięki 

któremu mozna będzie rzetelnie ocenić obecną sytuacją na lokalnym rynku odbioru odpadów 

komualnych w gminie Sztutowo i opracować nowe zasady opłat za odbiór odpadów w oparciu 

o taki audyt. 

Wniosek ten, zresztą jak każdy inny merytoryczny wniosek, który składałem w tej kadencji 

został przez Wójta oraz jego zaprzyjaźnionych Radnych zlekceważony. Widocznie ww. grupa 

radnych ma wyższe kompetencje niż wyspecjalizowane firmy działające na rynku. 

Powołanie ww. speckomisji jest próbą przerzucenia odpowiedzialności przez Wójta Roberta 

Zielińskiego za opracowania zasad na grupę radnych, ponieważ prawdopodobnie sam nie jest 

w stanie merytorytcznie sprostać temu zadaniu, choć zadanie wynika to z pełnionej przez 

niego funkcji. Uważam, że powołanie tzw. specjkomisji śmieciowej jest zbędne i nic dobrego 

nie przyniesie dla mieszkańców. Może jedynie przynieść kolejną powyżkę opłat za śmieci. 

 

Robert Zieliński odpowiedź:  

Wójt Gminy jest organem wykonawczym, a Rada Gminy stanowi prawo w każdej gminie.  

 Ponieważ mój poprzednik podpisał wyższą umowę na wywóz i utylizację naszych 

śmieci niż wpływy z tego tytułu od mieszkańców musiałem zaproponować naszym radnym 

sposoby rozwiązania tego problemu. Obecnie obowiązująca uchwała dotycząca opłaty za 

śmieci czyli tak naprawdę „podatek śmieciowy” została uchwalona przez radnych po 

przeprowadzonych ankietach wśród mieszkańców. Każdy mógł się wypowiedzieć, który 

wariant jest mu bliższy do rozliczenia się za śmieci. Ja osobiście wolałem inny wariant 

(rozliczanie od mieszkańca) niż obecnie przyjęty, ale mieszkańcy zadecydowali inaczej. 

Radni razem z całym urzędem pracowali nad tym tematem bardzo długo. Powstało wiele 

analiz i wniosków na przyszłość. Gdyby udało się wprowadzić podwyżkę wiosną nie 

przekroczyłaby 15 %. Niestety wszystko trwa bardzo długo. Z przyjemnością wprowadziłbym 

inaczej do budżetu te około 100 tysięcy złotych rocznie, ale one mogą pochodzić tylko z 

gospodarki odpadami. Śmieci sprzedawać nie możemy.  

Zaproponowałem stworzenie komisji, bo Radni naszej Gminy są jak sama nazwa 

mówi by radzić. I to właśnie oni uchwalają prawo w naszej gminie czy nam się to podoba czy 

nie. O to by Rada Gminy miała realny wpływ na funkcjonowanie naszej gminy walczyliśmy 

bardzo długo i wreszcie możemy rozmawiać razem o wszystkim do czego namawiam 

wszystkich Radnych bez wyjątku. Każdy Radny może jednak po swojemu rozumieć w jaki 

sposób chce pomóc gminie i wpłynąć na jej rozwój. Ponieważ temat gospodarki odpadami był 

często podnoszony przez Radnego Igora Rudzińskiego do niego również skierowałem 



zaproszenie do pracy w komisji śmieciowej, ponieważ wydał mi się osobą, która zna się na 

temacie. Powołana komisja nie pracuje nad podwyżkami, tylko nad przejęciem pełnej 

odpowiedzialności Gminy Sztutowo za generowane na jej terenie odpady.  Dziękuję Radnym, 

którzy chcą poświecić swój wolny czas i bezpłatnie szukać rozwiązania naszych problemów. 

Pierwsze spotkanie już miało miejsce i wstępnie przeanalizowaliśmy wspólnie nowa ustawę o 

porządku i czystości w gminie. Doszliśmy wspólnie do wielu ważnych wniosków, które 

znacznie ułatwia pracę nad uchwałą. Zawsze chciałem współpracować, a nie rządzić. Cieszę 

się, że jest wiele osób, które tez tak czują.  

Na tą chwilę do Urzędu Gminy w Sztutowie nie wpłynął żaden pisemny wniosek o 

przeprowadzenie audytu. Jeśli taki wpłynie ustosunkuje się do niego. Padały tylko sugestie ze 

strony Radnego Igora Rudzińskiego, ale po dyskusji z Radą Gminy podjęto decyzje o 

powołaniu ”komisji śmieciowej”. Mamy nadzieję, że lepiej będziemy znali się na naszych 

śmieciach, a taki audyt to co najmniej kilkanaście tysięcy złotych.  

Nie ma Radnych z mojego bloku, z każdym współpracuję, z każdym też potrafię się 

nie zgadzać. Bardzo szanuję obecną Radę.   

 

Tak na marginesie, tak jak wspominałem wyżej, już w listopadzie będziemy musieli zmienić 

naszą „uchwałę śmieciową”, bo właśnie znowu zmieniła się ustawa o porządku i czystości w 

gminach. Wiele rzeczy musimy zmienić od stycznia, ale niektóre od września 2020 roku. 

Czekają nas kolejne zmiany, które nakazuje nam wprowadzić polski sejm. Jesteśmy częścią 

Polski i wszyscy musimy podporządkować się do obowiązujących przepisów czy nam się to 

podoba czy nie. Wójt jest na dole machiny związanej z funkcjonowaniem gminy. W wielu 

kwestiach przepisy nie zostawiają żadnych możliwości wyboru.  

Mam pomysł na gospodarkę odpadami (oby przepisy już się nie zmieniały!), jak i inne sprawy 

gminne. Kadencja trwa 5 lat. Nie wiem po co to ciągłe łapanie mnie za słówka i rozliczanie. 

Jeśli mieszkańcy uznają, że jestem zbyt słabym wójtem i należy mnie zmienić to odejdę.  Na 

tą chwilę mam jeszcze wiele do zrobienia i spotykam się z dużą aprobatą i zrozumieniem 

wśród naszych mieszkańców. 

 
 

Wójt Gminy Sztutowo 
Robert Zieliński 


