
DRODZY MIESZKAŃCY  

GMINY WRĘCZYCA WIELKA !!! 
 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi podwyżki w 2020 r. za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi pragnę wyjaśnić: 

 

1. Aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców przetarg ogłoszono na Platformie 

Zakupowej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, która ma zasięg na wszystkie kraje 

należące do Unii Europejskiej oraz państwa spoza UE.  

Niemniej jednak, pomimo tak podjętych działań jedyną ofertą była oferta złożona przez firmę  

EKO-SYSTEM BIS Sp. zo.o. SK na kwotę 4 914 553,50 zł.  

Przy braku zainteresowania innych przedsiębiorców odbiorem odpadów z terenu naszej gminy, nie 

podpisanie umowy wiązałoby się z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu.  

Jakie mogłyby być tego konsekwencje? 

 Wyższa cena usługi (świadomość o braku konkurencji dla przedsiębiorcy) 

 Przerwa  w odbiorze odpadów (niezbędny czas na przeprowadzenie procedury przetargowej). 

 

2. W celu zmniejszenia stawki (ustalonej w wysokości 29,00 zł/ za osobę za odpady segregowane)  

za odpady Gmina Wręczyca Wielka, jako jedna z niewielu gmin powiatu kłobuckiego podjęła 

uchwałę o zwolnieniu z części opłat w przypadku posiadania kompostownika (u nas jest to  

2,00 zł/osobę w miesiącu styczniu, od lutego 3,00 zł/osobę – po złożeniu deklaracji). Gminy 

ościenne nie podjęły takiej uchwały, bądź też podjęły ją ustalając zwolnienie w wysokości 0,40 zł od 

mieszkańca.  

 

Jak donoszą media z podwyżkami cen z tytułu odbioru odpadów komunalnych boryka się cała Polska.  

 

Dlaczego ceny wywozu odpadów tak drastycznie rosną? Na taką sytuacje mają wpływ: 

 Znaczący wzrost cen paliw, energii oraz płacy minimalnej, 

 Konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych UE, 

 Podwyższenie tzw. „Opłaty marszałkowskiej” 

 Nowe przepisy bezpieczeństwa, kontroli składowisk i magazynowania odpadów, 

 Monopol cenowy i mała dostępność instalacji komunalnych, na które mają trafić odpady zmieszane. 

 

Nasza Gmina nie będzie ustawać w poszukiwaniu rozwiązań mogących mieć wpływ na obniżenie 

wysokości opłaty. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż problem wzrostu cen z tytułu odbioru odpadów 

dotyczy wszystkich miast i gmin w Polsce planujemy zorganizować konferencję z udziałem 

przedstawicieli najwyższych władz, na temat rosnących  opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Ponadto, pragnę wyjaśnić, że system gospodarki odpadami jest systemem 

samofinansującym się, co oznacza, że opłaty nie mogą być wykorzystywane na inne cele, jak tylko 

związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.  

Mam nadzieję, że wypracowany apel przyczyni się do zmian, które umożliwią stabilizację cen na rynku 

za odbiór odpadów.  

      (-)Wójt Gminy Wręczyca Wielka 

       Tomasz Osiński 

 

Wręczyca Wielka, styczeń 2020 r. 


