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W odpowiedzi na wnioski z obrad Komisji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu

15 czerwca 2015 r. i sesji Rady Miejskiej odbyej w dniu |7 częrlłcaf0|5 r.przekazuję informacje

dotyczące stawek za odpady komunalne i systemu zagospodarowania odpadami po utworzeniu

Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych i współpracy z Zakładem Gospodarki odpadami

Komtmalnymi w Olsztynie.

Aktualna cęna za odpady komunalne zmieszane przyjmowane' wywozone i zagospodarowane

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o,, ul. Dantyszka 13 w Lidzbarku

Warmińskim, kształtuje się na poziomie 345,60 złlMg brutto (nie jak Pan podaje 200 zł). Decyzją

Walnego Zgromadzenia Wspólników' które odbyło się 29.06.f0|5 r.' stawka za przyjęcie odpadów

komunalnych zmieszanych w ZGOK ustalona została na kwotę 270 złlMg netto, tj.29|'60 złlMg

brutto. Po doliczeniu kosztu transportu' wynoszącego l08 złlMg brutto' całkowity koszt oszacowano

na kwotę 399.ó0 złlMg brutto. Nalezy podkreślić, ie przedstawiony powyżej koszt dotyczy jedynie

odpadów komunalnych zmieszanych. Pozostałe odpady, zbierane w sposób selektywny, za których

odbiór aktualnie miasto ponosi koszty' w nowym rozwiązaniu przyjmowane będą nieodpłatnie,

ponoszony będzie jedynie kosŹ transportu ustalony w drodze przetargl.

W wyniku przeprowadzonych symulacji kosztów i przychodów dla nowej stawki za odbiór

odpadów w ZGOK ustalono' że nowy system zagospodarowania odpadami na chwilę obecną nie

wpĘnie na cenę odbioru odpadów dla mieszkańców naszego miasta.

W nawiązaniu do art.20, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 20If r. o odpadach (Dz.U.20I3.2|

z poźn, zm,) oraz do Zał' 4 Rozporządzenia Ministra Gospo darki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

(Dz.U,20I3.38), zakazującego składowania odpadów o wartoŚci opałowej > 6 MJ/kg suchej masy'



gminy, jako właściciele odpadów, zobowią7ane są do ściśle określonego ich zagospodarowania.

W nowym zakładzie, który powstanie na Tracku, zostanie wykorzystywana nowoczesna technologia,

która znacznie rożmi się od dotychczasowej. Zarniast na wysypisko, odpady z regionu będą

przekazywane do ZUOK. W dalszym etapie będą one suszone' segregowane, a odpady o wartości

opałowej powyżej 6 MJ/kg zostaną przetworzone w tzw. paliwo alternatywne, które będzie

spożytkowane do produkcji ciepła w instalacjach je spalających.
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