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Radosław Kołaciński
Radny Miasta Kalisza

Odpowiadając  na  interpelację  z  dnia  20.12.2018r.  w  sprawie  ceny  za  odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uprzejmie informuję, co następuje:

Miasto Kalisz posiada wiedzę na temat stawek opłaty jakie pobiera od 1 stycznia 2019r.  Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” od przedsiębiorców transportujących odpady na
teren Zakładu.

Wzrost cen, który nastąpił decyzją Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
w ubiegłym roku wynika z potrzeby uwzględnienia w cenniku wzrostu opłaty środowiskowej, wynikającej
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za
korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 723). Przepisy te  określają m.in. jednostkowe stawki opłaty
za umieszczenie odpadów na składowisku na lata 2018-2020. 
Podwyżka  cen  dotyczy  głównie  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych,  gdzie
dotychczasowa  cena  brutto  dla  odpadów  pochodzących  z  terenu  gmin  członkowskich  Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wynosiła 275,70 [zł/Mg], natomiast od 1 stycznia
2019r. opłata wzrosła do 314,74 [zł/Mg]. Wzrost cen dotyczy również odpadów ulegających biodegradacji
(gałęzie, liście, trawa). Należy w tym miejscu podać, że zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13
września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz..U.  z  2018r.  poz.  1454),  podmiot
odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  obowiązany  jest  do  przekazywania
odebranych  odpadów komunalnych  zmieszanych  oraz  odpadów zielonych  bezpośrednio  do  regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Informuję  również,  że  zgodnie  z  §15  pkt  1  umowy  jaką  Miasto  Kalisz  zawarło
z  przedsiębiorcami  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu  Miasta  Kalisza
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy
zawartej z Wykonawcą w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów
w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych i odpowiednio do zaistniałych zmian
stawek.

Obecnie analizie poddane są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w stosunku do masy odbieranych odpadów z terenu miasta Kalisza. Już dziś wiadomo, że ilość odbieranych
odpadów w  2018r.  była  znacznie  większa  niż  w  latach  ubiegłych.  Mimo  stale  prowadzonych  działań
kontrolnych, trudnością z jaką spotykają się osoby wykonujące kontrole, jest brak wystarczających reguł
prawnych pozwalających na skuteczne egzekwowanie obowiązków mieszkańców. Być może obecna stawka
opłaty od mieszkańca nie będzie w stanie pokryć rosnących kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych.

Dziękuję Panu Radnemu za zainteresowanie powyższą sprawą.

           Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Kalisza
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Krystian Kinastowski




