Uzupełnienie informacji o śmieciach!
Opłata za wywóz śmieci będzie rodzajem podatku, ustalanego dla każdego właściciela nieruchomości,
praktycznie dla każdej rodziny. Również dla każdej firmy, i każdej nieruchomości nie zamieszkałej.
Burmistrz ustali ja w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską Regulamin Utrzymania czystości i porządku
w Gminie Jabłonowo Pomorskie. Treść regulaminu jest dostępna na stronach BIP Jabłonowo Pomorskie.
Ustala on normy ilościowe śmieci na mieszkańca, częstotliwość wywozu śmieci, zasady segregacji… i wiele
innych regulacji porządkowych (sprzątanie posesji i chodników przylegających do posesji, utrzymanie
zwierząt na terenie miasta, mycie samochodów itp…). Tak więc za opłatę wnoszoną do gminy każdy może
dostarczyć tyle śmieci ile wyprodukuje.
Mówiąc inaczej, za wniesioną opłatę będą wywiezione wszystkie śmieci z posesji, bez względu na
ilość pojemników w miesiącu. Gmina musi ustalić koszty wywozu śmieci z jej terenu miesięcznie, rocznie i
ustalić sposób w jaki jej mieszkańcy za ten wywóz zapłacą. Piszę o formie podatku, bo opłatę będzie
zobowiązany wnosić każdy, bez względu na ilość wyprodukowanych śmieci. Reasumując, każda rodzina
otrzyma druk deklaracji do zwrotu do gminy w określonym terminie, gdzie określi sama, czy będzie
segregować odpady, ile osób zamieszkuje w domu, mieszkaniu, czy będzie gromadzić popiół, oraz czy
będzie gromadzić odpady biodegradowalne (żywność, odpadki kuchenne i części zielone). Na tej podstawie
burmistrz ustali wysokość opłaty miesięcznej.
Ustawa przewiduje możliwość ustalenia opłaty w oparciu o: ilość osób w rodzinie, o wielkość
mieszkania, o zużycie wody, od gospodarstwa domowego. Dzięki temu, że wiedzieliśmy, że posłowie
pracują nad poprawką do ustawy, która pozwoli łączyć różne sposoby rozliczenia Burmistrz postanowił
czekać z przetargami do czasu uchwalenia poprawek przez sejm. I dobrze, że tak się stało, gdyż po
rozstrzygnięciu przetargów na wywóz śmieci zmiany byłyby prawie niemożliwe.
Rada Miejska chciała wybrać wariant możliwie najbardziej sprawiedliwy, oraz uwzględniający
interesy mieszkańców i miasta i wsi. Zupełnie inne możliwości i wymagania sanitarne gromadzenia śmieci
są w mieście w dużej wspólnocie, i inne w gospodarstwie rolnym. Zdawaliśmy sobie również sprawę z
niezadowolenia 30% mieszkańców wsi, którzy śmieci nie wywozili i części mieszkańców gminy, którzy
podpisali i wywozili jeden pojemnik na 1-2 miesiące, a śmieci podrzucali do pojemników zbiorczych na
segregacje, do koszy ulicznych, do lasu itp. (ZGKiM posiada fotografie, protokoły policyjne na ten temat).
Część paliła plastiki w piecach co było wieczorami czuć w mieście i o czym pisaliście na forum. Płacili
dotychczas grosze lub nie płacili w ogóle, a od 01 lipca będą musieli płacić tak jak pozostali mieszkańcy
gminy płacący od lat!!!
Nie mogliśmy również wzorować się np. na gminie Bobrowo, która nie posiada własnych zasobów
mieszkaniowych, w związku z czym nie zarządza swoimi zasobami komunalnymi i nie musiała uwzględniać
interesów mieszkańców bloków wielorodzinnych. Mogę dla przykładu podać dane za ostatni rok, że we
wspólnotach i na terenie miasta i wsi, gdzie mieszkańcy płacili za wywóz śmieci od osoby i nie mieli
interesu „kombinować” z ilością śmieci opłaty wynosiły: w Mileszewach – 12,50 zł od osoby, w Czekanowie
10,50 zł od osoby, w Najmowie – 11,50 zł od osoby, w Jabłonowie 13 zł od osoby miesięcznie. I zapewniam,
że w Mileszewach prowadzona jest segregacja na 5 frakcji i zatrudniamy dodatkowo pracownika do
wstępnej segregacji na śmietniku (plastik, butelki, papier, popiół i pozostałe) ponadto oddzielnie
gromadzimy materiały budowlany i meble! Śmieci wywożą dwie firmy, ale ceny niestety wszędzie
przekraczają 10 zł od osoby miesięcznie!!! Wniosek nasuwa się jest tylko jeden. Stawka za wywóz śmieci
musi odpowiadać kosztom wywozu śmieci w gminie!!! Rolą radnych jest ustalenie sprawiedliwego sposobu
podziału. Radni też płacą za wywóz śmieci! Każdy deficyt, zbyt niska stawka, spowoduje konieczność
podwyższenia podatków od nowego roku o ten deficyt! Chyba nie jest to takie trudne do zrozumienia?
Przyjęcie stawki od gospodarstwa rodzinnego z uwzględnieniem ilości osób i ochroną rodzin
wielodzietnych (rodziny powyżej 5 osób) i zmniejszaniem stawki z każdą kolejna osobą - moim
zdaniem spełnia takie oczekiwania. Jest najlepszym wyborem z podanych możliwości przez Ustawę i
pozwala łączyć interesy różnych grup społecznych.
Zenon Śmigowski, 18 marca 2013r.
www.jablonowo.com

2013-03-18

1/1

