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Szanowny Pan
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Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Interpelacja

Szanowny Panie Ministrze,

 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt. 7, art.
16 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz art. 191-
193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana Ministra w sprawie opłat za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych, za wodę oraz ścieki w związku z udzieleniem gościny uchodźcom z 
Ukrainy.

Do mojego biura poselskiego licznie zgłaszają się obywatele, którzy przyjęli  pod swój dach 
uchodźców z Ukrainy ale także organizacje społeczne, które udostępniły  swoje miejsca 



noclegowe. Udzielenie gościny i pomocy, nie jest już krótkotrwałe a uchodźcy, uzyskując nr 
PESEL stają się podmiotami prawa podatkowego ale także konsumentami usług publicznych, 
które wiążą się z opłatami.

Ich koszt często przekracza dofinansowanie kierowane do goszczących ich Polaków.

W związku z tym, że w specustawach dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy, te kwestie nie zostały 
uregulowane a osoby, które udzielają pomocy uchodźcom obawiają się o wzrost kosztów 
utrzymania, którym nie będą mogły podołać, proszę o odpowiedz na pytania:

1  Czy przewidywane są systemowe rozwiązania np. dotyczące ulg za zagospodarowanie 
odpadów komunalnymi, poboru wody czy odprowadzanie ścieków dla osób i instytucji, które 
przyjęły do domu uchodźców z Ukrainy a które już mają nadany numer PESEL?

2.  Jeśli tak, czy planowane są rekompensaty z tego tytułu dla podmiotów świadczących usługi 
publiczne w tym zakresie?

Proszę o pilną odpowiedz.

 

Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz
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