
W dniu 26 kwietnia br. Rada Gminy w Będzinie uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Od 1 lipca mieszkańcy będą uiszczać opłatę za śmieci od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Stawka opłaty będzie wynosiła 17 zł od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny 

i 26 zł od osoby w przypadku deklarowania braku segregacji. Zmiana metody naliczania opłaty 
jest związana z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Taką deklarację każdy mieszkaniec naszej gminy musi złożyć w terminie od 1 do 15 lipca 2019 r. 
Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.bedzino.pl/odpady

Nowe stawki za odpady

Co w zamian za opłatę?
   Zgodnie z  art. 6 r Ustawy o  utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach, opłata po-
bierana od mieszkańców musi w pełni po-
kryć koszty związane z  całą gospodarką 
odpadami. Ustawodawca przewidział, że za 
uiszczaną przez mieszkańców opłatę nale-
ży pokryć między innymi koszty odbierania, 
transportu, zbierania, odzysku i  unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych, tworzenia 
i  utrzymania punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych, czy obsługę 
administracyjną tego systemu. Stawki za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w naszej gminie nie zmieniały się od 2013 r. 

   Utrzymywanie stawki w niezmienionej wy-
sokości przez tak długi okres czasu spowodo-
wało, że w ubiegłym roku do systemu dołożo-
no prawie 65 tys. złotych. Nie zapominajmy 
też o  obowiązku ustawowym gmin, jakim 
jest tworzenie i  utrzymanie punktów selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, 
gdzie mieszkańcy mogliby zawozić określone 
rodzaje odpadów, często zalegające latami 
w gospodarstwie. Obecnie gmina jest w trak-
cie realizacji programu partnerskiego, pozwa-
lającego pozyskać dofinansowanie zewnętrz-
ne na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Dlaczego koszty rosną? 
   Od wielu lat branża odpadowa przeżywa 
istną rewolucję. Unijna polityka ekologicz-
na wymusiła szereg zmian w  polskim pra-
wodawstwie, co doprowadziło do wzrostu 
kosztów związanych z gospodarowaniem od-
padami. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na 
rynku musiały dostosować się do wymogów, 
przerzucając poniekąd koszty na gminy i  ich 
mieszkańców. Gminy boleśnie odczuwają te 
zmiany. Roczny koszt wywozu i zagospoda-
rowania odpadów to blisko 1,3 mln zł.
   Całkowity, roczny koszt systemu gospo-
darowania odpadami to blisko 1,5 mln zło-
tych, co daje deficyt około 547 tysięcy zł 
przy obecnych stawkach. Na chwilę obecną, 
gmina z opłat mieszkańców nie jest po prostu 
w stanie regulować bieżących zobowiązań. 

Lepiej segregujemy, mniej płacimy
   Za odpady zmieszane i ule-
gające biodegradacji płacimy 
od tony oddanych odpadów. 
Jak przedstawiono na wykre-
sie z roku na rok wytwarzamy 
coraz więcej odpadów zmie-
szanych. Niestety, rosnący 
trend wytwarzania odpadów 
zmieszanych nie pokrywa się 
z  tym, co deklarują miesz-

kańcy. Dlatego zwracamy się 
z  prośbą o  dokładniejszą se-
gregację. Większa dbałość 
o to, co wrzucamy do śmietni-
ka pozwoli nam na obniżenie 
kosztów, a  także stopniowe 
„przyzwyczajanie się” do nad-
chodzących zmian w  postaci 
obowiązku segregacji.
(opr. MARIOLA KUSYK)
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