STANOWISKO Nr 15/14
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda

Działając na podstawie § 43 ust. 3 Statutu Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2003 roku (tekst
jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2013 roku poz.2942) Rada
Gminy Nowa Ruda przyjmuje, co następuje:
§1.
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Ruda do udzielenia odpowiedzi na pisma:

1) z dnia 21 stycznia 2014 r. doręczone do Urzędu Gminy Nowa Ruda w dniu 27 stycznia 2014 r.
2) z dnia 2 lutego 2014 r. doręczone do Urzędu Gminy Nowa Ruda w dniu 27 lutego 2014 r.
3) brak daty, doręczone do Urzędu Gminy Nowa Ruda w dniu 27 lutego 2014 r.,
opatrzone tytułem: ”Protesty obywatelskie” mieszkańców Gminy Nowa Ruda dotyczące
częstotliwości wywożenia i opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Nowa Ruda.
§2.
Treść odpowiedzi na pisma o których mowa w §1 określa załącznik do niniejszego stanowiska.
§3.
Z uwagi na liczbę osób podpisanych pod pismami o których mowa w §1, odpowiedź należy przekazać na
adres pierwszej osoby z listy oraz udostępnić pozostałym mieszkańcom na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.

Przewodniczący Rady
Bogdan Tarapacki

Załącznik do stanowiska nr 15/14
Rady Gminy Nowa Ruda podjętego na XLVII sesji
w dniu 31 marca 2014 r.

Do mieszkańców Gminy Nowa Ruda protestujących
przeciwko zmianie częstotliwości wywożenia odpadów i
opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Nowa Ruda

Dziękuję za zainteresowanie problematyką gospodarki odpadami na terenie Gminy Nowa Ruda.
Zapewniam jednocześnie, że zarówno Rada Gminy jak i Wójt Gminy Nowa Ruda, czynią wszelkie
możliwe starania nad wdrożeniem właściwego systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie Naszej
Gminy, czyli takiego, który będąc zgodny z zasadami określonymi przez ustawę jednocześnie będzie
odpowiadał potrzebom mieszkańców. Gospodarka odpadami na terenach gmin jest zadaniem nowym
i wciąż podlega ewaluacji. Z tego też względu do parlamentarzystów przez samorządy gminne
zgłaszanych jest wiele uwag i propozycji nowych rozwiązań, wskazywane są problemy gmin wiejskich
takich jak nasza, wysyłane są protesty włącznie ze skierowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach do Trybunału Konstytucyjnego.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2013 roku poz. 1399 z późn. zm.) ustalona opłata za odbiór odpadów komunalnych powinna pokryć
koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.: ich odbioru,
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego
zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. Wysokość ustalonych opłat wynika z faktu, iż
Gmina Nowa Ruda musi przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie odpady i dostarczyć do punktu
zdawczego odpadów - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
wskazanego w wojewódzkim programie gospodarki odpadami, która ma zapewnić osiągnięcie
narzuconych w ustawie wskaźników i poziomów odzysku. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszt odbioru 1 tony odpadów zmieszanych wynosił około
130 zł, natomiast po nowelizacji wzrósł do 280 zł za 1 tonę odpadów zmieszanych. Całość kosztów
związanych

z realizacją narzuconych gminom obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powinna
być finansowana z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Gminy takie jak nasza, które nie mają na
swoim terenie punktu zdawczego odpadów (w ustawie nazywanego RIPOK) zostały postawione przez
posłów w bardzo niekorzystnej sytuacji, a mieszkańcy tych gmin skazani na niezawinioną przez gminy
wysoką stawkę. Niniejszym przedstawię Państwu kilka faktów, których poznanie pozwoli zrozumieć
dlaczego podjęta została decyzja o zmniejszeniu częstotliwości odbioru odpadów.
W pierwszym półroczu 2013 roku została podpisana umowa ze spółką NUK Sp. z o.o. z siedzibą
w Nowej Rudzie na czas określony do 31 grudnia 2013 roku. Był to jedyny oferent, który przystąpił do
ogłoszonego przez gminę przetargu. Spółka NUK sp. z o.o. złożyła ofertę z propozycją ceny 12,80 zł od
jednej osoby segregującej odpady, co po doliczeniu kosztów administracyjno-parapodatkowych dawało
stawkę tzw. „opłaty śmieciowej” od jednego mieszkańca segregującego odpady - 15,27 zł. W celu
usprawnienia zbiórki odpadów Rada Gminy Nowa Ruda zadecydowała o zakupie dodatkowych 50
pojemników typu dzwon, przeznaczając na ten cel 50 tys. zł. Pojemniki te ustawione zostały w miejscach
wyznaczonych przez sołtysów wsi w lutym br. W grudniu 2013 roku ogłoszony został kolejny przetarg
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca
2014 r. Ponownie zgłosił się tylko jeden oferent - NUK Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie. Cena
oferty, którą złożyła spółka NUK wynosiła aż 15,24 zł od osoby segregującej odpady. Przyjęcie tak
wysokiej kwoty i doliczenia do niej pozostałych kosztów administracyjno-parapodatkowych oznaczałoby
konieczność zwiększenia stawki za odbiór odpadów segregowanych do około 18 zł od mieszkańca.
W związku z tak wysoką ceną oferty, przetarg został unieważniony. Ponieważ wpłynęła tylko jedna
oferta i jednocześnie żadna inna firma funkcjonująca w regionie nie złożyła oferty i nie była
zainteresowana odbiorem odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda, zostały podjęte negocjacje ze spółką
NUK sp. z o.o. W trakcie rozmów Prezes Zarządu NUK Sp. z o.o. poinformował, że wzrost stawki za
odbiór odpadów segregowanych wynika z rzeczywistych kosztów ich odbioru, a przede wszystkim
z wysokich kosztów transportu z uwagi na rozległy obszar gminy. Dodatkowymi czynnikami
powodującymi wzrost opłaty są ilość odbieranych odpadów, a także jakość ich segregacji. Prezes
Zarządu NUK Sp. z o.o. zwrócił uwagę, że pomimo licznych deklaracji mieszkańców zobowiązujących
się do segregacji odpadów, realny wskaźnik segregacji i jej jakość są w naszej gminie bardzo niskie.
Zachowanie dotychczasowej stawki opłaty okazało się jednak możliwe, ale przy jednoczesnym obniżeniu
kosztów odbioru odpadów. Jedynym w tej sytuacji rozwiązaniem była zmiana częstotliwości odbioru
odpadów zmieszanych – zmniejszenie do 2-ch razy miesięcznie, co znacznie obniżyło koszty transportu
spółki. Dodatkowym warunkiem utrzymania dotychczasowej stawki przez spółkę NUK sp. z o.o. było
dokonanie przez gminę zakupu worków do segregacji odpadów. Przeprowadzone negocjacje pozwoliły
uniknąć podwyżki dotychczasowych opłat dla mieszkańców, zmieniając jednak częstotliwość odbioru
odpadów zmieszanych. Zawarta na tych zasadach umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2014r.
Należy mieć nadzieję, że obecna sytuacja ulegnie zmianie od 1 lipca br., po rozstrzygnięciu nowego
przetargu. Informuję jednocześnie, że prowadzimy rozmowy z innymi niż NUK sp. z o.o. z siedzibą

w Nowej Rudzie operatorami i dążymy do usprawnienia systemu odbierania odpadów, zgodnie
z potrzebami mieszkańców. Zależne to będzie jednak od konkurencji firm odbierających odpady podczas
najbliższego przetargu oraz właściwej segregacji odpadów prowadzonej przez mieszkańców.
Martwi nas jednak poziom zaangażowania naszych mieszkańców w segregację odpadów, ponieważ
miesięcznie zbieramy ok. 16 ton (tylko) odpadów posegregowanych, oraz aż ok. 230 ton odpadów
zmieszanych. Z prostego wyliczenia otrzymujemy informację, że w naszej gminie tylko 6,5% śmieci jest
segregowanych, a przecież ponad 95% mieszkańców zadeklarowało, że będzie prowadzić segregację
odpadów komunalnych. Niestety tak duża ilość odpadów zmieszanych drastycznie zwiększa koszty
„obsługi śmieciowej” w naszej gminie, ponieważ odpady zmieszane operator musi oddać do sortowni
celem dodatkowego recyklingu, za co przecież trzeba dodatkowo zapłacić. Dlatego zwracam się do
Państwa o rzetelne „dotrzymywanie słowa” danego w deklaracji, co może w przyszłości również
przyczynić się do realnego obniżenia stawki „opłaty śmieciowej”.
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