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Od: kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>
Wysłano: 25 listopada 2019 11:18
Do: Ministerstwo Ochrony Środowiska
DW: 's.styka@swilcza.com.pl'
Temat: FW: Dot. Podwyżki cen śmieci w związku ze zniesieniem regionalizacji spalarni.
Załączniki: ORP.2011.67.2019.pdf

Uprzejmie przekazujemy zgodnie z kompetencjami.

JOANNA MICHALEWICZ
Główny Specjalista
Departament Spraw Obywatelskich

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. +48 22 694 60 00, fax +48 22 694 26 37
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

GDPR - Information on the processing of personal data can
be found in the Public Information Bulletin of the
Chancellery of the Prime Minister of Poland.

Think of the environment. Please do not print this e-mail unless you really have
to.
This message is intended for the sole use of its recipient. If you received this
message by mistake, please immediately notify the sender and then destroy the
message. If you are not the intended recipient, under no circumstances should
you use this e-mail in particular by means of disseminating, distributing, copying,
publishing the message itself or information / documentation/data contained
therein.

From: s.styka@swilcza.com.pl [mailto:s.styka@swilcza.com.pl]
Sent: Friday, November 22, 2019 3:51 PM
To: kontakt; info@mos.gov.pl
Cc: Adam Dziedzic; s.styka@swilcza.com.pl
Subject: Dot. Podwyżki cen śmieci w związku ze zniesieniem regionalizacji spalarni.

Dzień dobry,
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W załączeniu przesyłam pismo Wójta Gminy Świlcza w sprawie podwyżki cen śmieci w związku ze
zniesieniem regionalizacji spalarni, o następującej treści:

Dot. Podwyżki cen śmieci w związku ze zniesieniem regionalizacji spalarni.

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.0.701 t.j.) w przedmiocie
zniesienia regionalizacji gospodarki odpadami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  zwracam się z do Pana
Premiera z prośbą o podjęcie działań w kierunku przywrócenia stanu prawnego uwzgledniającego w/w
regionalizację.

Obecny stan prawny skutkuje stosowaniem praktyk monopolistycznych przez podmioty zajmujące się
odbieraniem i utylizacją odpadów, zwłaszcza niesegregowanych.

Dobitnym tego przykładem jest działająca na terenie Rzeszowa spółka Skarbu Państwa PGE Energia
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, która wprowadza praktyki monopolistyczne,
ogłaszając postępowanie ofertowe na dostawę do nowo wybudowanej spalarni w Elektrociepłowni
Rzeszów (dokładnie Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii, ITPOE),
niesegregowanych odpadów komunalnych, gdzie podstawowym kryterium wyboru dostawcy jest
cena.

W związku z powyższym Gmina Świlcza pomimo tego, że jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie
Rzeszowa będzie miała do wyboru zapłacić za odbiór odpadów wielokrotnie wyższą cenę lub zostanie
pozbawiona możliwości odwozu tychże odpadów do spalarni, w przypadku zaoferowania przez
innych dostawców cen, które dla naszych mieszkańców będą nie do udźwignięcia.

Alternatywnym rozwiązaniem mogło by być odwożenie odpadów na odległe o ponad 40 km
składowiska, lecz uwolnienie cen odbioru odpadów daje również tym podmiotom możliwość
stosowania cen rynkowych lub wg własnego uznania, bez ponoszenia żadnych sankcji z tego tytułu, a
do tego dochodzą znacznie większe koszty transportu.

Jednocześnie chciałbym nadmienić, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U.2019.0.2010 t.j.) art. 6k ust. 2a reguluje ustalanie stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku metody uzależnionej od liczby mieszkańców
zamieszkującą daną nieruchomość – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1
osobę ogółem za mieszkańca; a zatem stawka maksymalna wynosząca wynosi 33,86 zł w 2019 roku,
może zostać znacznie przekroczona.

Chciałbym jeszcze zadać pytanie, jak całe to zamieszanie i nietrafne decyzje wpływają na ogólnie
pojętą ekologię, która ma w obecnych czasach tak wielkie znaczenie?

Zniesienie regionalizacji to zwielokrotnienie odległości i kosztów transportu odpadów a tym samym
zwiększone zużycie paliw, co jest świadomym działaniem na szkodę środowiska naturalnego.

Proszę zatem o przyglądnięcie się narastającemu problemowi i podjęcie stosownych działań zaradczych.
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Z wyrazami szacunku

Sławomir Styka

Z-ca Wójta Gminy Świlcza
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