INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY
DOTYCZĄCA PRZYCZYN PODWYŻKI OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Na wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa wiele
czynników, które nie są zależne od gminy.
Główne powody, które mają wpływ na podwyżkę stawki opłaty za odpady to:
1. Wzrost opłaty za składowanie odpadów zmieszanych na składowisku (Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) z 220 zł za tonę w 2017 roku do 390
zł za tonę w 2020 roku tj. wzrost o 77 %.
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2. Wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska tzw. „opłata marszałkowska” z 120 zł
za tonę w 2017 roku do 270 zł za tonę w 2020 roku tj. wzrost o 225 %.
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3. Wzrost płacy minimalnej z 2000 zł w roku 2017 do 2450 zł w roku 2020 tj. o 22,5 %
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4. Wzrost ceny energii elektrycznej z 0,25 zł/kWh w 2018 r. do 0,39 zł/kWh w 2019 r.
tj. wzrost o 56 %.
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5. Wzrost cen paliw wg danych z czerwca 2017 roku i czerwca 2019 roku
2017 – ON 4,15 zł/l, E95 4,37 zł/l
2019 – ON 5,15 zł/l, E95 5,22 zł/l
ON wzrost o 24 %
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6. Rosnąca ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców spowodowana wzrostem
konsumpcji
oraz koniecznością odbierania dodatkowych frakcji odpadów
komunalnych.
7. Konieczność dostarczania mieszkańcom dodatkowych worków na śmieci, a także
utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw.
PSZOK).
Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina Szczekociny (wspólnie z czteroma sąsiednimi
gminami) przeprowadziła dwa postępowania przetargowe w celu wyłonienia na najbliższe
2 lata podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie i zagospodarowanie odpadów od
mieszkańców naszej Gminy. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt
wysokich cen ofertowych. Gmina nie posiadała odpowiednich środków finansowych
pochodzących z planowanych wpływów z „opłaty śmieciowej” od mieszkańców więc nie
mogła podpisać umowy z wykonawcą, który w przetargu przedłożył ofertę najkorzystniejszą.
Okoliczność ta spowodowała konieczność udzielenia zamówienia w tzw. trybie zamówienia
z „wolnej ręki” na odbieranie odpadów z terenu naszej gminy w miesiącu lipcu po cenach
dużo wyższych niż te, które obowiązywały do końca czerwca 2019r.
Do końca miesiąca mieszkańcy nie muszą się martwić o odbiór odpadów. Kwota za wywóz
śmieci w lipcu nie wzrośnie.
Po otwarciu ofert w drugim przetargu najniższa z nich przewiduje cenę jednostkową brutto
za odbiór 1 tony odpadów zmieszanych w wysokości 947,55 zł/t było 384 zł/t – wzrost
o 246,7% oraz cenę jednostkową brutto za odbiór 1 tony odpadów segregowanych, która
wynosi 947,55 zł/t było 350 zł/t wzrost o 270,7 %.
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Ceny według ostatniego przetargu

Jeżeli Gmina nie zweryfikuje stawek za odbiór odpadów od mieszkańców w celu
zwiększenia w budżecie Gminy dochodów pochodzących z „opłaty śmieciowej” Burmistrz
nie ma prawnej możliwości podpisania umowy na odbiór odpadów z terenu naszej gminy z
podmiotem , który w przetargu przedłożył ofertę najkorzystniejszą.

W/w sytuacja spowoduje od miesiąca sierpnia problem z odbiorem śmieci od mieszkańców.
Chciałbym przypomnieć, że składowymi stawki opłaty śmieciowej są koszty związane
z działalnością Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zagospodarowanie
odpadów komunalnych, odbiór i transport odpadów oraz koszty administracyjne.
Zagospodarowanie odpadów oraz ich odbiór i transport stanowią ok. 95 % kosztów
funkcjonowania całego systemu. I co bardzo ważne, jako Gmina nie mamy na te koszty
najmniejszego wpływu.
System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi być
systemem samofinansującym się. Oznacza to, że gmina nie może do niego dokładać z
innych źródeł swoich dochodów, ani na nim zarabiać.
Po obu przetargach dokonano pełnych i głębokich analiz, dzięki którym mogliśmy
wyliczyć wysokość nowych stawek za wywóz śmieci w naszej gminie. Wyliczenia są jasne:
za kilka tygodni za wywóz śmieci zapłacimy znacznie więcej. Jak już wcześniej
wspomniałem – system śmieciowy musi się w gminach samofinansować, czyli jego koszty
muszą zostać pokryte przez wnoszone przez mieszkańców opłaty. By gospodarka odpadami
w naszej gminie została sfinansowana z „opłaty śmieciowej” mieszkańcy miasta i gminy
od sierpnia br. powinni ponosić opłaty w wysokości: 22 zł miesięcznie za osobę w przypadku
odpadów zbieranych selektywnie lub 40 zł miesięcznie za osobę w przypadku odpadów
zbieranych nieselektywnie.
Przed radnymi Rady Miasta i Gminy Szczekociny teraz bardzo trudne zadanie. Muszą
zmierzyć się z zastaną, zupełnie niezależną od nich i od nas rzeczywistością systemu
gospodarowania odpadami. Ich zadaniem jest uchwalenie stawek śmieciowych, na których
wysokość nie mamy większego wpływu. O ich wysokości decyduje za to wiele czynników
zewnętrznych, o których pisaliśmy wcześniej.
Czy ta niełatwa decyzja musi być podjęta?
Tak.
Nie ma tu innego wyjścia. Analiza rynku zamówień publicznych w sferze gospodarki
odpadami skłania do wniosku, że nieuchwalenie do 22 lipca stawek za odbiór odpadów
w wysokości odpowiednio 22 oraz 40zł z dużą dozą prawdopodobieństwa może spowodować
ich wzrost o kolejne 2 zł miesięcznie w przypadku organizowania następnych postępowań
przetargowych. I nie pociesza mnie fakt, że z takim samym problemem mierzą się niemal
wszystkie gminy w kraju.
Nasza decyzja o wysokości przedstawionej opłaty zawiera tylko niezbędne
i konieczne na ten moment koszty. Nie ma w niej finansowego bufora bezpieczeństwa w razie
ewentualnego zwiększenia strumienia odpadów płynącego od mieszkańców oraz wyrównania
kosztów gospodarki śmieciowej w najbliższych latach.
Prosimy o zrozumienie i zaakceptowanie naszych argumentów.
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