Dalików, dnia 18.09.2015 r.

KURENDA
Gmina Dalików od 1 lipca 2013 r. ma obowiązek zapewnienia wszystkim właścicielom
nieruchomości zamieszkałych odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
1399 ze zm.).
W wyniku procedur przetargowych w roku 2013 wyłoniono firmę która w okresie od 1lipca
2013 r. do 30 czerwca 2015 r. zajmowała się odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Firma RS II sp. z o o. ze Zgierza oszacowała koszt
miesięczny zadania na kwotę 13 950,00 zł. Mieszkańcy ponosili opłatę za gospodarowanie odpadami
od gospodarstwa domowego z podziałem do dwóch osób i powyżej 2 osób. Stawki wynosiły do
2 osób za segregowane 8 zł, za niesegregowane 15 zł, natomiast powyżej 2 osób 13 zł za segregowane
i 25 zł za niesegregowane.
W roku 2015 zostały ogłoszone kolejne przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. O ogłoszeniu przetargów poinformowane zostały wszystkie firmy mające wpis do
rejestru działalności regulowanej w gminie Dalików. Do przetargu za każdym razem przystępowała
firma RS II ze Zgierza. Dwa przetargi, ogłoszone na okres dwóch lat zostały unieważnione, ponieważ
kwota proponowana przez jedyną firmę startującą w przetargu była zbyt wysoka, tj. przewyższała
wpływy z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Wójt Gminy Dalików próbując obniżyć koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów po stronie firmy zorganizował trzeci przetarg na okres jednego roku oraz zrezygnował
z jednej selektywnej zbiórki. Niestety brak konkurencji spowodował, iż firma podzieliła daną
wcześniej cenę na połowę nie biorąc pod uwagę czynników mający wpływ na koszty zamówienia.
Trzeci przetarg wygrała kolejny raz firma RS II ze Zgierza. Gmina płaci firmie miesięcznie
29 519,64 zł. Obecna cena jest ponad dwa razy wyższa od ceny proponowanej w przetargu z 2013 r.
przez tą samą firmę. Z przeprowadzonej kalkulacji wynikało, iż obecne stawki nie pokryją kosztów
funkcjonowania systemu. W związku z powyższym w dniu 6 sierpnia 2015 r. została podjęta
Uchwała Rady Gminy Dalików Nr XII26/2015 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Od 1 października 2015 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami:
-8,00 zł od osoby na miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 13,00 zł od osoby na
selektywny.
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Niestety oprócz stawek zmieniła się również metoda naliczania opłaty, wynikająca
ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Gmina nie może ustalić
metody tak jak było dotychczas od gospodarstwa domowego z podziałem na ilość zamieszkujących
osób.
metody i stawki uległ zmianie wzór deklaracji. \Vłaściciele
nieruchomości zobowiązani są do zlożenia deklaracji do 15 października 2015 r. w fomlie
papierowej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Daliko\vie, Pl. Powstańców l, 99-205
Dalików. Istnieje ró\vnież możliwość przesłania deklaracji \v formie elektronicznej, ale \v przypadku
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posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
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Nową deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadarni komunalnymi składa ten
sam właściciel nieruchomości, który złożył w Urzędzie Gminy w Dalikowie pierwszą deklarację.
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W przypadku mniejszej liczby osób zamieszkałych w stosunku do osób zameldowanych na
danej nieruchomości prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia o przyczynie niezamieszkiwania
danej osoby.
Do złożenia deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi lub
uzasadnionych wątpliwości co do danych w deklaracji Vlójt Gminy Dalików określa w drodze decyzji
\vysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Dalików metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione
szacunki.
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tj. instytucje, szkoły, osoby prowadzące
działalność gospodarcza oraz właściciele działek rekreacyjnych, na których powstają odpady
komunalne są zobowiązani posiadać umowę z firmą odbierającą odpady komunalne, która ma wpis
do rejestru działalności regulowanej w gminie Dalików.
Jednocześnie

informujemy, że zgodnie z art. 6r ust.laa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach "Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane
na cele niez-wiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi". Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa
koszty, które obejmują:
1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. Obsługę administracyjną tego systemu;
4. Edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Przy tej okazji zwracamy się z ogromnyln apelem do mieszkańców gminy Dalików o rzetelną
odpadów. Jakość segregacji ma znaczący wpływ przy szacowaniu kosztów przez firmę
odbierającą odpady. Odpady zmieszane zgodnie z ustawą muszą być oddawane przez firmę odpłatnie
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z planem gospodarowania
odpadami dla województwa łódzkiego odpady zmieszane z terenu naszej gminy mogą trafić wyłącznie
do instalacji: TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku.
W najbliższym czasie planowane są kontrole poprawności segregacji przez mieszkańców gminy
Dalików.
segregację

