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Pani
Agnieszka Konieczna
Radna Rady Miasta Kalisza

w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 26 października 2021r. w sprawie udzielenia informacji

na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Kaliszu uprzejmie informuję:

1. Całkowity  koszt  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi

od stycznia do września 2021 r. wynosi 24 472 872,90 zł.

Koszty poniesione w poszczególnych miesiąc miesiącach zostały ujęte w tabeli – załącznik nr 1.

2. Koszt  funkcjonowania  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych

do końca września  2021r.  wyniósł  389  703,37  zł  (bez  zagospodarowania).  Wskazana

kwota obejmuje  koszty  wynajmu  kontenerów  na  odpady  oraz  wynajmu  kontenera

socjalnego, a także zużytą energie elektryczną, wodę, dzierżawę terenu i inne.

3. Koszty  transportu  i  zagospodarowania  odpadów  z  Punktu  Selektywnego  Zbierania

Odpadów Komunalnych wyniosły odpowiednio: 192 727,05 zł i 716 469,59 zł.

4. Zwiększenie  środków  konieczne  było  ze  względu  na  wzrost  kosztów  funkcjonowania

systemu gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  tj.:  odbiór  i  transport  odpadów,

zagospodarowanie,  rosnący  strumień  odpadów  biodegradowalnych   wytwarzanych  przez

właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wartość  zaangażowanych  środków  finansowych  w  ramach  zawartych  umów

w pozostałych sektorach  powinna  pozwolić  na  realizację  zadań  bez  konieczności

zwiększania dodatkowych środków finansowych.

Zestawienie  z  wyszczególnieniem  wartości  zawartych  umów  zostało  przedstawione

w tabeli – załącznik nr 2.

5. Zwolnienie  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli

nieruchomości,  na  których  zamieszkują  rodziny  wielodzietne  zastosowane  zostało  na

552 nieruchomościach,  dla  których  złożone  zostały  stosowne  deklaracje  o  wysokości

opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Na  podstawie  prowadzonej

ewidencji nie jest  możliwe  ustalenie  dokładnej  liczby  rodzin,  którym  przysługuje  ulga,
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ponieważ  deklaracje  składane  są  dla  całych  nieruchomości  z  uwzględnieniem  zwolnień

dla wszystkich  mieszkańców  spełniających  kryteria,  o  których  mowa  w  ustawie

o Karcie Dużej Rodziny. 

Oznacza,  to  że  składający  deklaracje  właściciele  nieruchomości  (typu  bloki)  –

tj. spółdzielnie, MZBM,  zarządcy  wspólnot  mieszkaniowych  -  wykazują  dla  jednej

nieruchomości ogólną  liczbę  osób,  którym  przysługuje  zwolnienie,  nie  podając  przy

tym liczby rodzin.  Wg  stanu  na  dzień  31  października  2021  r.,  w  październiku  br.,

z możliwości pomniejszenia  opłaty  skorzystały  2903  osoby,  co  po  uwzględnieniu  kwoty

zwolnienia ustalonej  w  wysokości  6  zł  miesięcznie  od  stawki  obowiązującej  opłaty  daje

17 418,00 zł miesięcznie,  rocznie  natomiast  ponad 200 tysięcy złotych.                       

W związku  z  tym,  że  niniejsza  ulga  ma  charakter  fakultatywny  i  o  jej zastosowaniu

decyduje właściciel  nieruchomości  poprzez  złożenie  stosownej  deklaracji,  liczba  osób

korzystających  z  niego  jest  zmienna.  Oznacza  to  w  praktyce,  że  nie  można  przewidzieć

dokładnej kwoty  pomniejszenia  wpływów  do  budżetu  z  tego  tytułu  w  ciągu  2021  r.,

natomiast kwota zwolnień od stycznia do października 2021 r. wyniosła: 155 124,00 zł. 

6. Na  31  października  2021  r.  zgłoszonych  jest  265  nieruchomości,  których  właściciele

korzystają ze  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

z tytułu kompostowania  bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne

w kompostowniku przydomowym.

                                                                                                               



Załącznik nr 1

Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od miesiąca stycznia do września 2021 roku.

Zagospodarowanie
[zł]

Odbiór i transport
z sektorów [zł]

PSZOK
[zł] Odbiór odpadów wielkogabarytowych

grudzień 2020 815214,95 646 088,08

styczeń 767 932,92 1 236 141,68 21 141,55 26 298,43

luty 739 523,97 1 076 736,02 35 259,44 46 272,17

marzec 961 625,82 1 434 625,18 40 687,10 47 540,95

kwiecień 990 792,91 1 479 504,18 42 746,03 36 008,28

maj 1 030 260,51 1 538 216,46 41 927,07 105 577,34

czerwiec 989 201,12 1 515 452 61 673,63 112 540,04

lipiec 1 031 508,54 1 515 986,08 49 511,28 120 753,50

sierpień 1 123 558,21 1 578 369,39 50 232,90 289 191,50

wrzesień 1 082 403,39 1 508 823,07 46 524,36 237 022,85

SUMA 9 532 022,34 13 529 942,14 389703,36 1 021 205,06



Załącznik nr 2

Zestawienie umów na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza”

Sektor Numer umowy Wartość umowy na 2021 rok

[zł]

Realizacja do 
30 września 2021 roku

[zł]

I UA/341/WGOŚ/2020 3.282.842,42 2.489.566,92

II UA/342/WGOŚ/2020 2.278.939,65 2.278.939,64

II UA/451/WGOŚ/2021 783.154,86 252.506,21

III UA/343/WGOŚ/2020 3.054.276,48 2.227.702,33

IV UA/344/WGOŚ/2020 3.214.512,72 1.912.206,90

V UA/345/WGOŚ/2020 3.390.449,81 2.093.156,61

VI UA/346/WGOŚ/2020 3.508.853,59 2.275.863,53




