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BĘDZIESZ SEGREGOWAŁ? ZAPŁACISZ MNIEJ!
Rozmowa z KRZYSZTOFEM PIASKIEM, Przewodniczącym Zarządu
Związku Międzygminnego ,,Obra”.
- Wraz z nowym rokiem, od początku
stycznia 2012 r., zacznie obowiązywać
nowa ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Czy dla mieszkańców oznacza ona jakieś rewolucyjne zmiany?
- Owszem tak, jednak te zmiany nie
od razu będą dotyczyć mieszkańców
powiatu wolsztyńskiego. Generalnie
podstawową nowością w nowej
ustawie jest zapis, że gmina staje się
właścicielem odpadów komunalnych. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2012 r., to gminy będą określały, jak ma przebiegać strumień
odpadów, a rola firm zajmujących się
ich odbiorem z terenów posesji
sprowadzi się wyłącznie do odbioru
i transportu we wskazane miejsce.
- Mowa o Zakładzie Zagospodarowania Odpadów?
- Istotnie, nowa ustawa wprowadza
takie pojęcie określając, że najpóźniej od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne mają trafiać wyłącznie do
takich zakładów. Dodatkowo, także we
wspomnianym terminie, wszyscy w
całym kraju mają być objęci tzw.
zryczałtowaną opłatą za odbiór
odpadów, która w przypadku gminy
Wolsztyn obowiązuje już od 1997 r., a
więc tutaj nie ma mowy o jakiejś radykalnej rewolucji dla naszych mieszkańców. W tym przypadku jedyną
nowością w nowej ustawie, jest zapis,
że opłatę zryczałtowaną będzie można
naliczać w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną posesję
(czyli tak jak obecnie – red.) lub na
podstawie ilości zużytej wody, albo na
podstawie powierzchni mieszkalnej.
- Czy nowa ustawa daje również
nowe możliwości, aby niższą opłatą za
odbiór odpadów nagradzać osoby,
które segregują śmieci?
- Będzie to możliwe. W połowie
przyszłego roku mieszkańcy naszego
powiatu powinni otrzymać do wypełnienia deklaracje, w których na-

piszą czy podejmują się segregowania
odpadów, i wtedy opłata ryczałtowa
dla nich może być niższa, czy nie będą
segregować, ale zapłacą więcej. Na
podstawie dostarczonych deklaracji,
które będą wypełniane co roku, każdy
mieszkaniec dostanie decyzję administracyjną określającej warunki odbioru
odpadów. Co ważne, jako że będzie to
decyzja administracyjna, trzeba pamiętać o wynikających z tego konsekwencjach w przypadku podania

chociażby nieprawdziwych danych w
deklaracji. Może wydawać się to zbyt
rygorystyczne, ale z drugiej strony
pozwoli chronić osoby segregujące
odpady, aby nie musiały płacić za tych,
którzy w deklaracji zobowiążą się do
segregowania, jednak nie będą tego
robić, a będa korzystać z niższej opłaty.
Zbiórka odpadów to taki system
naczyń połączonych i ktoś, czyli inni,
będą musieli niestety zapłacić za tych
nieuczciwych. Na wprowadzenie tego
systemu premiującego segregujących
mamy jeszcze trochę czasu niemniej
już dziś cieszymy się, że wreszcie
będzie możliwość nagradzania w
formie niżej opłaty osób, które zadają
sobie trud i rozdzielają plastik, szkło
oraz makulaturę.
- Skoro mowa o opłatach... Jakie
będą w przyszłym roku?
- Zgromadzenie ZMO ,,Obra” określiło wysokość przyszłorocznej opłaty
zryczałtowanej, która w przypadku

mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady
komunalne zmieszane wzrośnie z 6,29
do 6,92 zł brutto za osobę. Na podaną
opłatę składają się koszty eksploatacyjny w kwocie 0,64 zł, odbiór i wywóz
odpadów – 2,76 zł, podatek VAT – 0,27
zł oraz opłata marszałkowska w
wysokości 3,25 zł. Koniecznie w tym
miejscu trzeba również wyjaśnić, że
wzrost przyszłorocznej opłaty zryczałtowanej spowodowany jest głównie
wzrostem cen paliw (co przełożyło
się na wyższe koszty odbioru i wywozu – red.) oraz wynika także ze
wzrastającej ilości odpadów od
osób fizycznych.
- A jak będą się kształtować
przyszłoroczne stawki za tonę
odpadów dostarczonych na bramę
składowiska?
- W przypadku odpadów komunalnych od osób fizycznych z terenu
gminy Siedlec oraz gminy Przemęt
stawka za tonę wyniesie 97 zł netto
(do podanej kwoty należy doliczyć
podatek VAT oraz opłatę marszałkowską - red.). Jeśli natomiast
chodzi o podmioty gospodarcze, to
za tonę odpadów komunalnych ,,na
bramie składowiska” zapłacą 140 zł
netto. Mniej, bo 42 zł netto za tonę
zapłacimy w przypadku ustabilizowanych osadów ściekowych oraz
minerałów (piasek i kamienie – red.)
oraz odpadów z mechanicznej obróbki
odpadów.
- No cóż nowy rok zaczyna się
niewesoło, bo od podwyżek...
- Dzieje się tak nie tylko w tej branży.
Na pocieszenie można powiedzieć, że
podwyżka nie jest bardzo duża i nie
powinna znacząco obciążyć domowych budżetów. Ale wystarczy uzbroić
się jeszcze w odrobinę cierpliwości
i poczekać, jak w 2013 r. wprowadzimy
system premiujący niższą opłatą
zryczałtowaną dla osób, które segregują odpady. Wtedy segregacja będzie
się każdemu opłacać nie tylko ze
względów ekologicznych, ale także - co
może zaważyć - również z powodów
czysto ekonomicznych.

