Pytanie:
Witam ponownie,
nawiązując do Pani odpowiedzi informuję, że dostałem na emaila umowę z firmy Uskom
opiewającą na 150 zł netto miesięcznie, czyli nie widzę tu jakichkolwiek dobrych intencji z żadnej
ze stron, aby pomóc firmom z naszej gminy w tej kwestii. Jedno chcę wiedzieć, dlaczego odpady
komunalne firmy są kilkakrotnie droższe od prywatnych.
Z poważaniem Zenon Jakóbczyk

Dzień dobry,
ponownie piszę w sprawie wywozu odpadów komunalnych firm na terenie naszej gminy. W piątek
(18 września br.) w odpowiedzi napisała mi Pani, że firma USKOM analizuje swoje koszty i być
może obniży je dla przedsiębiorców. Szczerze w to wątpię, skoro kilka godzin później dostałem
na swojego emaila umowę na wywóz nieczystości opiewającą na kwotę, którą wcześniej mi
proponowano, czyli 162 zł brutto. W tej sytuacji mam do Pani jednak kilka pytań, dlaczego
"firmowe" śmieci drastycznie podrożały, dlaczego są pięciokrotnie droższe od prywatnych,
dlaczego Gmina zostawiła przedsiębiorców samych z tą sprawą? Wiem oczywiście, że to nie UG
odpowiada za te wysokie stawki, ale my przedsiębiorcy nie mamy do wyboru innej firmy niż
USKOM, bo żadna nie chce nas obsługiwać, ciekawe dlaczego..? I dlaczego nie ma pomocy dla
firm, które dają pracę? Myślę, żę również w imieniu innych przedsiębiorców piszę tego emaila z
prośbą jednak o pochylenie się nad tym problemem.
Z poważaniem Z. Jakóbczyk
Odpowiedź:
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach znacząco wpłynęła na cenę
obsługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Ustawodawca tak skonstruował system
gospodarowania odpadami w taki sposób, aby ten „sam się finansował” co oznacza, że jego
koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od wszystkich właścicieli nieruchomości . Wszelkie
koszty: odbioru, transportu i utylizacji śmieci powinni ponosić sami mieszkańcy jak i podmioty
niezamieszkałe. Nowe przepisy określają maksymalne stawki za pojemnik, które są dużo niższe
niż te które obecnie obowiązują. Dlatego też gmina zmuszona była wyłączyć z systemu posesje
niezamieszkałe, ponieważ albo musiałaby dopłacać do odbioru i wywozu odpadów z
nieruchomości niezamieszkałych (czego nie dopuszcza znowelizowana ustawa) lub obciążyć
kosztami mieszkańców gminy. Należy zauważyć, że wszystkie podmioty gospodarcze zostały
poinformowane o konieczności zawarcia umowy z firmą odpadową, posiadającą zezwolenie na
odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Gmina ze swojej strony dołożyła
wszelkich starań, aby wspomóc przedsiębiorców w zawarciu tych umów poprzez liczne rozmowy,
spotkania, itp. Faktycznie, spośród wszystkich firm posiadających koncesję na odbiór i wywóz
odpadów z terenu gminy, tylko firma Uskom wyraziła zgodę na obsługę podmiotów
gospodarczych. Stawki, jakie zostały zaproponowane, uzależnione są od ilości podmiotów
gospodarczych, które wyraziły wolę zawarcia umowy z firmą Uskom i uwzględniają wszelkie
koszty obsługi i wywozu odpadów od podmiotów gospodarczych. Gmina Świdnica będzie nadal
rozmawiać z firmą USKOM o stawkach dla przedsiębiorców, aby w miarę zwiększania się ilości
przedsiębiorców, którzy będą zawierać umowy na odbiór odpadów ceny również były niższe.
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