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W odpowiedzi na pismo Pani Radnej z dnia 29.08.2019r. (data wpływu: 2 września
br.)  uprzejmie informuję, że podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynika  z  faktycznych  kosztów  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami
komunalnymi w Kaliszu. Jak Pani Radna doskonale się orientuje, wszystkie ponoszone koszty
systemu  gminnego  muszą  być  sfinansowane  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.  Ustawa o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach określa jakie koszty
pokrywane są z pobranych od mieszkańców opłat.  Należą do nich zarówno koszt odbioru
i  zagospodarowania  odpadów,  koszt  obsługi  administracyjnej  systemu  oraz  edukacji
ekologicznej.

Również  nie  są  obce  Pani  Radnej  zapisy  umów  podpisanych  w  2017r.  z
Wykonawcami  usługi  odbioru  odpadów komunalnych  z  miasta  Kalisza.  Widnieje  w nich
zapis, iż w przypadku zmiany ceny za przyjęcie odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów  Komunalnych  „Orli  Staw”,  zachodzi  konieczność  zmiany  wynagrodzenia
Wykonawcy usługi, proporcjonalnie do podwyżki ceny „na bramce”. Dla Zamawiającego jest
to obowiązek. Taka sytuacja miała miejsce w bieżącym roku. Wraz ze zmianą – od 1 stycznia
2019 roku - opłaty za przyjęcie odpadów w „Orlim Stawie”, umowy z Wykonawcami uległy
zmianie w zakresie wynagrodzenia miesięcznego począwszy od miesiąca stycznia br., o czym
Państwo Radni byli  informowani na Sesji  Rady Miasta.  Jest to pierwszy element wzrostu
koszów  systemu.  Kolejnym  elementem  wzrostu  kosztów  systemu  gospodarki  odpadami
miasta  Kalisza  jest  wzrost  ceny  usługi.  W  związku  z  unieważnieniem  postępowania
przetargowego,  na  miesiące  lipiec  i  sierpień  negocjowany  był  kontrakt  w  ramach  tzw.
zamówień podobnych,z dotychczasowymi Wykonawcami usługi. Umowy na lipiec i sierpień
wynegocjowano  na  poziomie  wyższym  o  ca  24% (w  skali  miesięcznej),  w  stosunku  do
poziomu obowiązującego na przestrzeni sześciu miesięcy pierwszego półrocza 2019r. Na tym
samym poziomie ceny zostały zawarte umowy, które obowiązują od 1 września do końca
roku 2019.

Wszystkie  te informacje były Państwu Radnym prezentowane na kolejnych posiedzeniach
Komisji  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miasta  Kalisza  przez  Naczelnika
Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Kalisza,  który
prezentował Państwu Radnym, w kolejnych miesiącach, tj.  w lutym, w kwietniu, w maju,
w sierpniu i na ostatnim wrześniowym posiedzeniu Komisji bardzo dokładne dane o kosztach
i  opłatach  systemu  gospodarki  odpadami  miasta  Kalisza.  Dziwi  zatem stwierdzenie  Pani



Radnej zawarte w przywołanym na wstępie piśmie o  „enigmatycznym powoływaniu się na
wzrost opłaty środowiskowej i wyrównanie wzrastających koszów usług”.

Zgodnie z  prośbą Pani  Radnej  poniżej  przedstawiam dane dotyczące zasadniczych
kosztów  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  w  Kaliszu,  wynikających
z samych kontraktów podpisanych z Wykonawcami usługi za cały 2019 rok. Prezentują się
one następująco:

Sektor Do 1 stycznia 2019r.
[zł/miesiąc]

Od 1 stycznia 2019 r. 
do 30 czerwca 2019r.

[zł/miesiąc]

Od 1 lipca 
do 31 sierpnia 2019r.

[zł/miesiąc]

Od 1 września 
do 31 grudnia 2019r.

[zł/miesiąc]

I sektor 520.982,95 552.895,40 657.895,40 689.042,10

II sektor 499.016,56 527.871,78 632.871,78 664.018,48

III sektor 209.166,65 224.528,93 329.528,93 267.235,53

RAZEM
miesięcznie

1.229.166,16 1.305.296,11 1.620.296,11 1.620.296,11

Kwota kosztów wynikających z zawartych kontraktów w pierwszy półroczu bieżącego roku
wyniosła  7.831.776,66  zł,  natomiast  koszty  wynikające  z  zawartych  kontraktów
w drugim półroczu br. będą stanowić kwotę 9.721.766,66 zł. Razem koszty całoroczne sługi
odbioru i zagospodarowania opadów w Kaliszu wyniosą 17.553.543,32 zł.

Informuję rówież, iż przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
według stanu na 31 sierpnia 2019r. wyniosły 9.949.528,57 zł. Do opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w deklaracjach zgłoszonych jest (według stanu na dzień 5 września
2019 r.) 86.830 mieszkańców Kalisza. 

Podniesienie zatem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi było w pełni
uzasadnione i konieczne.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
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