Odpady komunalne – ważna informacja dla mieszkańców Gminy Osięciny
Drodzy mieszkańcy ograniczajmy produkcję odpadów!!!
To od jakości segregacji odpadów i ilości zebranych odpadów zależy wysokość opłat zagospodarowanie
odpadów komunalnych jakie właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą za ich odbiór
i zagospodarowanie. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wzrastają, a jeżeli nie
ograniczymy produkcji odpadów będą nadal wzrastały.
Od dnia 1 września 2020 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawą
ustalenia kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi
stawka za 1 Mg (1 tona) odebranych odpadów komunalnych. Do sierpnia 2020 r. był to ryczałt.
Dla porównania miesięczna faktura od stycznia 2020 r. do sierpnia 2020 r., gdzie obowiązywała jeszcze
opłata ryczałtowa, wynosiła 94 800,00 zł. (bez względu na ilość zebranych odpadów).
W wyniku przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Osięciny
zostały wybrane najtańsze oferty i tak za okres:
• 01.09.2020 r. - 31.12.2020 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosił: 810 zł brutto za
1 tonę – 81 gr za 1 kg odpadów
•

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi: 874,80 zł brutto
za 1 tonę – 87 gr za 1 kg odpadów.

Masa odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w okresie od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r.
z terenu Gminy Osięciny wyniosła 1691,86 Mg. Łączny koszt faktur wyniósł: 1 427 634,07 zł.
Pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami: 78 342,92 zł.
Wyliczenie miesięcznej stawki na osobę na podstawie danych z ostatnich 9 m-cy:
1 505 976,99 zł : 9 miesięcy : 6422 (liczba mieszkańców) = 26,05 zł/osobę

Masa odebranych i zagospodarowanych biodegradowalnych stanowi 26,84 % wszystkich odpadów komunalnych,
a posiadając przydomowy kompostownik i kompostując w nim bioodpady możemy zmniejszyć ilość oddawanych
bioodpadów.
Poniżej przedstawiam koszty odbioru i zagospodarowania przez gminę bioodpadów:
Ilość bioodpadów odebrana od mieszkańców w okresie 01.09.2020 r. -31.05.2021 r. (9 m-cy) wynosi: 454,10 Mg,
Liczba nieruchomości, w których nie są kompostowane bioodpady – 1481 (4170 liczba mieszkańców)
•

Średnia ilość bioodpadów do odebrania od mieszkańców w miesiącu – 50,46 Mg,
50,46 Mg : 4170 osób = 0,012 Mg/na mieszkańca

•

Koszt odbioru, transportu i zagospodarowania bioodpadów za okresie 01.09.2020 r. -31.05.2021 r.
Odebranych łącznie - 454,16 Mg
Łączny koszt za okres 01.09.2020 r. – 31.05.2021 r. wynosi – 383 053,53 zł

•

Przeciętny koszt zagospodarowania bioodpadów przypadający na jednego mieszkańca
w nieruchomości, której oddają bioodpady:
383 053,53 zł : 9 miesięcy : 4170 osób (osoby, które nie oddają bioodpadów) = 10,20 zł.

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu na które składają się:
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także obsługa administracyjna tego systemu oraz koszt
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów funkcjonowania systemu niemożliwym jest pokrycie kosztów
funkcjonowania przy dotychczas obowiązujących stawkach uchwalonych w roku 2020.
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