Art. 6r.
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
1aa. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być
wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina zbierane od mieszkańców pieniądze za odpady w całości przeznacza
na gospodarkę odpadami. To są pieniądze „znaczone”, czyli nie można
ich wydać na inny sposób.

Art. 6r.
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
Przepisy ustawy wskazują obowiązkowy kierunek wydatkowania dochodów
z tytułu pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2020, poz. 1439)

Art. 6k. 2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady
nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach
odpady komunalne powstają sezonowo.

Koszty funkcjonowania systemu, czyli koszty utworzenia i utrzymania PSZOK,
obsługa administracyjna, edukacja ekologiczna, worki i pojemniki na odpady,
odbiór, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wprowadziła
szereg zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, np.:
a. zwiększenie ilości frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz zwiększenie
częstotliwości
odbierania
odpadów
zmieszanych
i
odpadów
biodegradowalnych (przez 7 miesięcy od kwietnia do października dwa razy
w miesiącu), co powoduje większe zapotrzebowanie na worki, pojemniki,
więcej kursów operatorów,
b. zmiana sposobu rozliczania gminy z firmą wykonującą usługę odbioru
odpadów komunalnych – od tony, nie od mieszkańca.

Do końca lipca tego roku, czyli do zakończenia umowy wiążącej gminę
z poprzednim Wykonawcą (firmą PAVER) podstawą ustalenia wynagrodzenia za
odbiór i zagospodarowanie odpadów była stawka ryczałtowa: niezależnie od
ilości wyprodukowanych śmieci mieszkaniec płacił 12 zł miesięcznie i w ten
sposób gmina rozliczała się z firmą wywożącą śmieci.

Nasza umowa z poprzednim przewoźnikiem (firmą PAVER) wygasała z końcem lipca
tego roku. Nowy przetarg ogłosiliśmy jeszcze w październiku ubiegłego roku, m.in. po
to aby uzyskać lepszą cenę. Ogłoszony na bazie nowych przepisów przetarg jako
najtańszą wyłonił firmę „PZOM Strach” – która zaproponowała:

876 zł za tonę odpadów zmieszanych
812 zł za tonę segregowanych

Z informacji jakie docierają do nas z gmin, które rozpisują nowe przetargi dopiero
teraz, wynika, że ceny za 1 tonę odpadów jeszcze wzrosły – nawet do 1200 zł za tonę
odpadów!

Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich lat cena za odbiór
i zagospodarowanie odpadów segregowanych drastycznie
wzrosła, na co gmina absolutnie nie miała żadnego wpływu.
W 2013 r. odbiór tony odpadów segregowanych kosztował
gminę symboliczną złotówkę.

W 2020 r. odbiór tony odpadów segregowanych kosztuje
gminę 812 zł.

Wzrost – ponad 8000 %

KALKULACJA KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OLSZTYN
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ODPADY SELEKTYWNE:

ODPADY ZEBRANE W PSZOK:

opakowania z papieru
opakowania z metalu
opakowania ze szkła
opakowania z tworzyw
odpady bio
popiół

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opakowania z papieru
opakowania z metalu
odpady niebezpieczne
tworzywa sztuczne
opakowania ze szkła
opakowania z tworzyw
odpady bio
odpady wielkogabarytowe
odpady z betonu
urządzenia elektryczne
zużyte opony
tekstylia
gruz

Ilość wytwarzanych na terenie gminy Olsztyn odpadów
komunalnych w okresie 01.2020 – 09.2020 (podane w
tonach)
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2088 ton odpadów wyprodukowali mieszkańcy gminy Olsztyn w okresie
01.2020 r. – 09.2020 r.
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ODPADY ZMIESZANE W TONACH
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Pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi:
m. in. PSZOK, obsługa administracyjna, wynagrodzenia, szkolenia, zakup
materiałów, usługi pocztowe w okresie od 01.2020 r. – 09.2020 r.

70 362,29 zł

7818 zł / mies.

ok. 1,12 zł / mies. od osoby

Ilość odebranych odpadów sierpień 2020 r.:
Zmieszane - 102,90 t

Selektywne - 149,26
t

co daje:
102,90 t x 876 zł = 90 140,40 zł
149,26 t x 812 zł = 121 199,12 zł
Razem: 211 339,52 zł

Ilość odebranych odpadów wrzesień 2020 r.:
Zmieszane - 97,04 t

Selektywne - 150 t

co daje:
97,04 t x 876 zł = 85 007,04 zł
150 t x 812 zł = 121 800 zł
Razem: 206 807,04 zł

Liczba zadeklarowanych mieszkańców:

6936
Aktualnie trwają kontrole liczby zadeklarowanych mieszkańców, w ciągu ostatnich
dni Gmina dopisała do rejestru ponad 100 osób.

Faktura PZOM Strach za sierpień 2020 r.
211 339,52 zł / 6936 os. = 30,47 zł/os.
Faktura PZOM Strach za wrzesień 2020 r.
206 807,04 zł / 6936 os. = 29,82 zł/os.
+ koszty funkcjonowania systemu

Zgodnie z przepisami system musi się bilansować – co oznacza, że koszty związane
z wywozem śmieci muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez
mieszkańców.

Ponadto dodatkowe koszty determinuje też Punkt Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych,
zlokalizowany
przy
ul. Storczykowej w Olsztynie. Za czasów poprzedniej umowy,
wszelkie odpady wywożone w to miejsce przez mieszkańców
nie generowały dodatkowych kosztów, gdyż koszty odbioru
i zagospodarowania tych odpadów były wliczone w stawkę
ryczałtową od jednego mieszkańca, jaką Wykonawca zaoferował
w przetargu. W chwili obecnej Gmina płaci za każdą tonę
odpadów oddaną przez mieszkańców. Zatem w konsekwencji
to sami mieszkańcy płacą za to, co tam wywiozą. Koszt obsługi
punktu jest zawarty w łącznej kwocie miesięcznej faktury.

PSZOK

Rada Gminy Olsztyn podjęła trudną decyzję o podwyższeniu
stawki, po długiej dyskusji w komisjach oraz wnikliwej analizie
obowiązujących przepisów i aktualnej sytuacji cenowej na rynku
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Tak, aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty
związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania
odpadami na terenie gminy.

Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
w sposób selektywny w gminie Olsztyn wyniesie 29 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca,
przy braku segregacji odpadów – 58 zł.

Nowa stawka obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.

Częstochowa - 29 zł
Rędziny - 29 zł
Włodowice - 31,20 zł
Dąbrowa Zielona - 28 zł
Kłobuck - 32 zł
Myszków - 28 zł

Samorządy, w których jeszcze obowiązują niższe stawki, są w przededniu
podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji o podwyżkach.

„Zatem Rada Gminy podejmując uchwałę w przedmiocie
stawek powinna dokonać rzetelnej i wnikliwej kalkulacji
wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały
rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu
zagospodarowania odpadami na terenie gminy, gdyż wolą
ustawodawcy było, aby jednostka samorządu terytorialnego
nie kumulowała dodatkowych „zysków” z powyższego tytułu.”
Źródło: Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 31.12.2019 r.
Znak pisma: WA-023/126/19

Stawka
za
odbiór
odpadów
w
wysokości
29
zł
została wyliczona na podstawie ilości wytworzonych odpadów
w naszych gospodarstwach domowych. Jeśli będziemy wytwarzać mniej
odpadów np. poprzez kompostowanie - stawka może być niższa.
Rada Gminy Olsztyn podczas najbliższych obrad będzie debatować
o przyznaniu większej ulgi dla mieszkańców, którzy kompostują odpady
(teraz wynosi 50 gr od osoby miesięcznie) lub premiowaniu tych
gospodarstw domowych, które nie posiadają pojemnika na popiół.
Gmina będzie kontrolować ilości odpadów wywożonych przez firmę
PZOM Strach poprzez wprowadzenie systemu ważenia samochodów.

