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Warszawa dn. 27.10.2020 r.

CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY 
SMB „Osiedle Kabaty”

Szanowni Państwo!

Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” informuje, że od 1 grudnia 2020 r. w Warszawie obowiązują 
nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze 
zmianami wprowadzonymi do Uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXIV/676/2019 z dnia 12 
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu systemu naliczania opłaty za śmieci 
od ilości zużytej wody, według następujących zasad:

-  w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują 
mieszkańcy ustala się sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi jako iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości (ustalane na 
podstawie faktur MPWiK, a więc wskazań wodomierza głównego) oraz stawki opłaty 
wynoszącej 12,73 zł za 1m3 zużytej wody.

-  na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 
6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, 
w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Przy obliczaniu średniomiesięcznego zużycia wody nie 
uwzględnia się wody bezpowrotnie zużytej (woda do podlewania terenów zielonych) 
w okresie przyjętym do obliczenia.

Zmiana systemu naliczania opłat za śmieci oznacza następną, bardzo wysoką podwyżkę. 
Dla SMB „Osiedle Kabaty” koszty odbioru śmieci wzrosną o ponad 40%, a to jak wzrosną 
opłaty za lokal zależeć będzie od indywidualnej ilości zużywanej w nim wody. Do końca 
lutego 2020 r. Spółdzielnia płaciła za śmieci ok. 50 tys. zł miesięcznie. Od grudnia będzie to 
ok. 240 tys. zł miesięcznie, co sprawia że rocznie będziemy wydatkować prawie 3 min zł.

W SMB „Osiedle Kabaty” obowiązują 2 półrocznie okresy rozliczeniowe kosztów zużycia 
wody (styczeń-czerwiec i lipiec grudzień) tak więc w warunkach normalnych do ustalenia 
opłaty za śmieci wzięlibyśmy okres styczeń -  czerwiec 2020 roku, ponieważ znane byłyby 
wielkości zużycia wody w poszczególnych lokalach. W 2020 roku wybuchła jednak 
pandemia, która opóźniła wymianę legalizacyjną wodomierzy prowadzoną w Spółdzielni, co 
spowodowało konieczność wydłużenia okresu rozliczeniowego wody do 7 miesięcy (styczeń
-  lipiec). W związku z tym, 6-cio miesięczny okres do wyliczenia średniomiesięcznego 
zużycia wody, a następnie ustalenia opłaty za odbiór śmieci obejmie najprawdopodobniej 
miesiące kwiecień -  wrzesień 2020 roku, dla których opłata ta byłaby najmniejsza.

Średniomiesięczne zużycie wody w tym okresie posłuży do wyliczenia opłaty za śmieci, którą 
Spółdzielnia zapłaci do kasy Warszawy, a która obciąży następnie poszczególne lokale 
mieszkalne i użytkowe stosownie do średniej ilości wody zużytej w nich w tym okresie.
Należy zaznaczyć, że zarówno sposób, jak i termin wprowadzenia nowego sposobu 
naliczania opłat za śmieci (czytaj: podwyżki) spotkał się ze zdecydowanym protestem 
warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, ale zapewne pozostanie on bezskuteczny.



Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” wystosował pisma zarówno do władz Warszawy, jak 
i Wojewody Mazowieckiego wskazując na braki w przyjętych rozwiązaniach.
W pismach wskazujemy, że deklaracja o wysokości opłaty za odpady będzie składana przez 
Spółdzielnie tylko raz w roku. To spowoduje, że opłata za odpady będzie naliczana na 
podstawie historycznego zużycia nie mającego żadnego związku z obecną sytuacją 
w lokalach mieszkalnych i usługowych. Tym samym oszczędne gospodarowanie wodą nie 
przełoży się przez blisko rok na poziom opłaty dla lokalu. Zmiana ta zostanie przeliczona 
przy składaniu kolejnej deklaracji w grudniu 2021 roku.

Przyjęty sposób naliczania opłat za śmieci nie uwzględnia zmiany sposobu użytkowania 
lokalu, takich jak zmiana liczby zamieszkujących osób lub najemcy i jego zachowań na 
bardziej oszczędne, zmiany właściciela lokalu lub przypadków awarii urządzeń na instalacji 
lokalowej (np.: spłuczki), która wpływa na zawyżone koszty wody i tym samym opłatę za 
śmieci. Ogólnie można stwierdzić, że przygotowany sposób naliczania opłaty nie uwzględnia 
specyfiki spółdzielni mieszkaniowej.

Uchwała Nr XXXVI11/1199/2020 została w dniu 23.10.2020 opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wobec powyższego Spółdzielnia stanęła przed 
koniecznością przygotowania dla Państwa nowych wymiarów opłat za lokale zawierające 
podwyżkę opłaty za śmieci, które zostaną dostarczone najpóźniej do 26.11.2020 r. zgodnie 
z art. 4 ust.71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jako zawiadomienia o podwyżkach 
niezależnych od Spółdzielni.

Podkreślamy, że wzrost opłat za odbiór śmieci jest całkowicie niezależny od SMB „Osiedle 
Kabaty” -  opłata ta ma charakter podatku lokalnego uchwalonego przez władze Warszawy.

Pomimo wejścia w życie nowego sposobu naliczania opłat za śmieci zachęcamy Państwa do 
przekazywania swoich opinii i sprzeciwów wobec wprowadzonych przepisów kierując 
pisemne wystąpienia bezpośrednio do Zarządu i Rady m. st. Warszawy. Tylko aktywna 
postawa mieszkańców Warszawy może wpłynąć na zmianę Uchwały.

Z poważaniem
Zarząd SMB „Osiedle Kabaty'
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