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Odbiór odpadów w gminie Zielonki w 2019 r.

www.eko.zielonki.pl
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DOTYCHCZASOWE STAWKI W GMINIE 
A ODBIÓR ODPADÓW

13 zł od osoby – odbiór co dwa tygodnie z zabudowy
jednorodzinnej, gdy odpady są segregowane
17 zł od osoby – odbiór co tydzień z zabudowy wielorodzinnej, gdy
odpady są segregowane
20 zł od osoby – gdy brak segregacji

Gmina Zielonki
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Realizując odbiór i zagospodarowanie odpadów gmina musi stosować
przepisy prawa i w jego granicach podejmować uchwały wykonawcze.
System odbioru odpadów powinien się bilansować.

Gmina nie może zarabiać
i nie wolno jej do systemu dokładać! 

Stawki opłat muszą więc pokrywać koszt wywozu 
i zagospodarowania zebranych od mieszkańców odpadów

oraz koszty obsługi.

Aktualne stawki opłat od mieszkańców 
nie bilansują systemu!
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Zielonki realizują trzy
różne firmy. W 2018 roku średnia cena wynosiła 501 zł/tonę.

To wzrost prawie o 100 proc. w ciągu roku! 
Taki wzrost cen widać w wielu gminach.

W przetargu ogłoszonym w grudniu ubiegłego roku te trzy firmy
zgłosiły się jako konsorcjum i złożyły jedyną wspólną ofertę, oferując
999 złotych za 1 tonę odebranych odpadów – zarówno zmieszanych,
jak i segregowanych.
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W 2018 r. zebrano 8 809 ton odpadów, w tym zmieszanych 5 302 tony,

zielonych 916 ton, segregowanych 2 112 ton i wielkogabarytowych 479 ton. 

W 2018 roku każdy mieszkaniec gminy wytworzył 384 kg odpadów,

czyli ponad kilogram dziennie. 

Rok kg/mieszkańca/rok

2010 180,08
2011 185,45
2012 213,02

2013 206,20

2014 218,68

2015 221,89
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WZROST ILOŚCI ODBIERANYCH ODPADÓW

Podwyżki to efekt kilku czynników…
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W tym samym roku tylko w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Węgrzcach i w Zielonkach odebrano blisko

1600 ton odpadów – w okresie od marca do listopada 2018 r.
zarejestrowano ponad 33 tysiące wjazdów mieszkańców do PSZOK.

Gmina wśród odpadów segregowanych najwięcej odbiera
plastiku. Niestety często w workach na odpady
segregowane butelki plastikowe lub kartony po napojach
nie są zgniatane.
Skutkuje to tym, że worek plastiku waży 2 kg, więc na
1 tonę potrzeba aż 500 worków.
Tymczasem koszt produkcji worka to 40 groszy, co daje
koszt około 200 złotych na 1 tonę odpadów.

Taka mała sprawa generuje około 25% kosztów
zebrania 1 tony plastiku!

WZROST ILOŚCI ODBIERANYCH ODPADÓW

Podwyżki to efekt kilku czynników…
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Jedna z ważniejszych pozycji "odpowiedzialna" za wzrost kosztów całego systemu 

odbioru odpadów to OPŁATA ŚRODOWISKOWA

Te koszty firmy śmieciowe musiały zawrzeć w cenach, jakie zaoferowały w przetargu. Ani 
samorząd, ani tym bardziej firmy śmieciowe nie miały i nie mają wpływu na zmiany prawa.

BYŁO
70 zł/tona

JEST(2019)
170 zł/tona

BĘDZIE
270 zł/tona

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA I OTOCZENIE RYNKU

Podwyżki to efekt kilku czynników…
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ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA I OTOCZENIE RYNKU

Podwyżki to efekt kilku czynników…

Firmy odbierające od mieszkańców śmieci zostały zobowiązane do szeregu
kosztownych inwestycji, bez których nie mogłyby świadczyć usług, m.in.

obligatoryjny monitoring terenów składowania odpadów czy operaty
przeciwpożarowe. Do tego należy dodać wzrost cen benzyny, energii i płacy
minimalnej. Wpływa to bezpośrednio na koszty ponoszone przez
przedsiębiorców.

Dodatkowo w Polsce brakuje
instalacji do przetwarzania
surowców. Chiny już nie przyjmują
dużych ilości. Za tonę folii można było
otrzymać nawet 250 złotych, teraz aby
ją zutylizować trzeba dopłacić nawet
280 złotych. To wszystko odbija się na
całym systemie gospodarowania
odpadami.
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Z uwagi na 100-procentowy wzrost kosztu ofertowego unieważniono przetarg
i podjęto negocjacje z czterema firmami. Do końca sierpnia 2019 r. uzyskano nieco
korzystniejsze warunki cenowe. Przez pięć miesięcy odpady zmieszane będą
odbierane po 637,20 zł za 1 tonę, segregowane i wielkogabarytowe po 850 zł
za 1 tonę, a odpady zielone po 669,60 zł za 1 tonę.

Trudno jednak spodziewać się niższych 
kwot w nowym przetargu!

Rynek odpadów został zmonopolizowany, rosną opłaty za składowanie odpadów
na wysypiskach. Co ważne też – w gminie Zielonki wytwarzana jest bardzo duża
ilość odpadów w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca.

I CO DALEJ?
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NOWE STAWKI za odbiór odpadów w gminie Zielonki

24 zł od osoby – odbiór z zabudowy jednorodzinnej co dwa tygodnie odpadów  

zmieszanych i raz w miesiącu segregowanych 

32 zł od osoby – odbiór z zabudowy wielorodzinnej i wspólnot mieszkaniowych  

co tydzień odpadów zmieszanych i segregowanych

37 zł od osoby – odbiór z zabudowy jednorodzinnej co dwa tygodnie 

45 zł od osoby – odbiór z zabudowy wielorodzinnej i wspólnot mieszkaniowych co 

tydzień

Gdy segregujesz:

Gdy nie segregujesz:

Nowe stawki pozwolą zbilansować system odbioru odpadów 
przy aktualnych cenach rynkowych 
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Co zrobić, by zmniejszyć ilość odpadów?

Pierwsze kroki:
1.   zrezygnuj z foliówek – noś siatki wielorazowego użytku;
2.   załóż własny kompostownik;
3.   wybieraj produkty bez zbędnych opakowań;
4.   kupuj towary w opakowaniach zwrotnych (np. butelkach zwrotnych);
5.   powiedz NIE jednorazowym naczyniom!

Spróbuj być EKO – to nie takie trudne!
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www.eko.zielonki.pl.


