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Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na sesji w dniu 2.06.2020 r. Rada Miasta Rejowiec Fabryczny podjęła szereg uchwał
z zakresu gospodarki odpadami, w tym m.in. podwyższenie stawki opłaty na kwotę 15
,00 zł od jednego mieszkańca. Mamy świadomość, iż jest to znacząca podwyżka,
lecz jest to wynik gruntownych analiz w zakresie ilości i jakości (w sensie stopnia
wysegregowania) odbieranych z naszych mieszkań i domów odpadów. System
gospodarowania odpadami w Polsce został pomyślany w taki sposób, iż powinien być
samobilansującym się, co znaczy, że suma wpłat opłaty śmieciowej od wszystkich
mieszkańców powinna pokryć całkowite koszty jego funkcjonowania na terenie
gminy/miasta.
Do ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto
dane sprawozdawcze na temat ilości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie
miasta Rejowiec Fabryczny w roku 2019 oraz koszty obsługi systemu w cenach z roku
2020.
Ilość odpadów w systemie ogółem w 2019 r.: 976,00 ton
Koszt zagospodarowania 1 tony odpadów: 596,90 zł (czyli kwota, jaką za odbiór
odpadów Miasto płaci odbiorcy. Istotną częścią składową tej kwoty są opłaty za
przyjęcie do składowania/recyklingu).
Szacowane koszty dla roku 2020:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów: 976 t x 596,90 zł = 582.574,40 zł
- planowane wydatki na urządzenie PSZOK-u: 70.000,00 zł
- edukacja i obsługa systemu: 13.500,00 zł
Łącznie koszty systemu: 666.074,40 zł/rok, tj. 55.506,20 zł/m-c
Na dzień 31 marca 2020 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
objętych było 774 nieruchomości zamieszkałych (w tym 21 nieruchomości
wielolokalowych), zamieszkałych łącznie przez 3.349 osób.
Kalkulacja stawki opłaty:
Koszt obsługi systemu/liczbę osób w systemie/12 miesięcy, tj.
666.074,40 zł/3349/12 = 16,57 zł ≈ 17,00 zł/os. m-c
Jak wynika z powyższego lokalna stawka od lipca będzie niższa, niżeli wynika z
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kalkulacji, co nie zmienia faktu, że dla Mieszkańców i tak będzie to zmiana znacząca.
Co dziś możemy zrobić, aby uniknąć kolejnego wzrostu stawki opłaty
śmieciowej? Możemy wpłynąć na najważniejszą składową kosztów systemu, czyli
cenę za odbiór. Jak? To proste! Przede wszystkim ograniczyć ilość wytwarzanych
odpadów! Po drugie: możemy i MUSIMY poprawić jakość segregacji. Za nasze
odpady MZK Eko płaciłby znacznie mniej (a wówczas zaproponowałoby znacznie
niższą cenę za odbiór i zagospodarowanie naszych śmieci), gdyby z masy odpadów
zmieszanych nie wysegregowywano kolejnych ton plastiku, tektury i szkła!

Nowa stawka będzie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

strona 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

