Nie liczmy na niższe stawki za śmieci
Czy stawka 24 zł za odbiór śmieci to dużo? Na pierwszy rzut oka dużo, ale jeśli wychylimy się tylko
poza nasze „podwórko”, okazuje się, że zaliczamy się raczej do szczęśliwców. Niestety zła
wiadomość jest taka, że z przetargu na przetarg stawka za odbiór odpadów komunalnych
nieustannie wzrasta w całej Polsce. Dla przykładu obecnie z przetargiem zmaga się Piotrków
Trybunalski. Lokalna prasa już donosi, że przetarg wskazuje na to, że super niskiej stawki na
poziomie dotychczasowych 20 zł od osoby, po prostu nie da się utrzymać. Widać to zresztą po
okolicznych miejscowościach, w których ceny wywindowane zostały już do ok. 33 zł. Podobna
tendencja zachodzi na terenach wokół Koluszek (zestawienie opłat w tabeli poniżej).
Czy samorządy mają jakikolwiek wpływ na poziom cen? Nic na to nie wskazuje. W szerokiej
przestrzeni publicznej od dłuższego czasu pojawia się identyczna refleksja, że dopóki nie będzie
zmian ustawowych na szczeblu centralnym, cena będzie rosła w nieskończoność. Mechanizm jest
bowiem prosty: ministerstwo zwiększa tzw. opłatę środowiskową, składowiska odpadów podnoszą
ceny, a firmy odbierające odpady od mieszkańców podnoszą stawki w przetargach. A ponieważ
gminy nie mogą zarabiać ani dopłacać do „interesu śmieciowego”, w całości są uzależnione od
wyników przetargu.
Przy tego typu zależności, samorządy mają w zasadzie niewielkie pole manewru. Pierwsze z
rozwiązań to zachęcanie mieszkańców do dokładniejszej segregacji. Jeżeli firmy startujące w
przetargu zauważą, że mają miej pracy do wykonania po odbiorze, z reguły nieco obniżają stawki.
Drugie rozwiązanie to stwarzanie możliwości do niwelowania ilości oddawanych odpadów. Dla
przykładu w naszej gminie wprowadzona została ulga dla osób zagospodarowujących odpady zielone
na swoich nieruchomościach (budowa kompostowników). W ten sposób pojedyncza osoba może
obniżyć stawkę aż o 3,60 zł, czyli do stawki 20,40 zł. Gmina wprowadziła również zmiany w
organizacji PSZOK. Zmiana zasad przyjmowania odpadów wielkogabarytowych na tyle ograniczyła
niekontrolowany strumień odpadów, że udało się utrzymać aktualne ceny odbioru odpadów dla
mieszkańców.
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Opłata za odpady segregowane w sąsiednich miastach
Koluszki (1.06.2020) – 24 zł
Brzeziny miasto (01.05.2020) – 24 zł
Brzeziny gmina (1.03.2020) – 29,50 zł
Łowicz (1.01.2020) – 28 zł
Uniejów (1.02.2020) – 27 zł
Łódź (1.12.2019) – 24 zł

Głowno (1.01.2020) – 33,50 zł
Aleksandrów Łódzki (7.12.2019) – 32,50 zł
Sulejów (1.05.2020) – 27 zł
Lutomiersk (1.10.2020) – 31 zł

