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Gospodarka odpadami - kalkulacja 
Stan nakoniec 2017 

W czasie pierwszego roku samodziel-
nego funkcjonowania systemu odbioru 
odpadow zebrano 8 500 deklaracji smie-
ciowych, niemal tyle, ile przez lata zebral 
„Selekt". System jednak finansowo si^ nie 
domyka na kwot^ ok. 1 700 000 zt po 
wst^pnym zbilansowaniu roku 2017. 
Wynika to z k i l k u faktow. 

W pierwszym rz^dzie nie wszyscy miesz
kancy ztozyli deklaracje. Niektorzy z nas 
deklamj^ mniejsz^ ilosc mieszkancow, niz 
faktycznie mieszka. Dodatkowo niektorzy 
z nas, ktorzy deklamj^ oddawanie odpa
dow niezmieszanych, segreguj^ smieci 
w niewielkim zakresie Oczekujemy na ko-
rekty deklaracji i jednoczesnie zwi^kszy-
my zakres kontroli . Sprawiedliwe jest, aby 
kazdy ptacit odpowiednio za swoje smie
ci. 

System nie domkn^t si^ z powodu pod-
wyzki stawek, jak^ w polowie roku 2017 
wprowadzit RIPOK za przyjmowanie 
smieci. Dodatkowo RIPOK dokonuje 
roznicowania cen za odbior odpadow 
w zaleznosci od tego, czy gmina nalezy czy 
nie nalezy do SELEKT. W przypadku np. 
odpadow zielonych gminy w ramach SE
LEKT nie ponosz^ oplat, a Mosina czy Lu-
bon ptac^. 

Dzialania naprawcze 

Wprowadzamy dzialania naprawcze, 
ktorych celem jest zmniejszenie w roku 
2018 budzetowej doptaty do odpadow 
i zbilansowania gospodarki odpadami 
w roku 2019. 

Gmina wynegocjowala nizsze stawki za 
zbiork^ i wywoz odpadow na RIPOK 
przez PUK. 

Zwi^kszamy ilosc kontroli, aby obj^c de-
klaracjami wszystkich mieszkancow gmi
ny, CO zwi^kszy przychody Szacujemy, ze 
poza systemem gospodarki odpadami 
znajduje si^ ok. 7,5 tys. mieszkancow. 

Prowadzimy rozmowy z gminami Lu-
bon, Tarnowo Podgorne, Rokietnica, Su-
chy Las i wystosowalismy wspolne pismo 
do RIPOK o rowne traktowanie gmin 
poza SELEKT i w ramach SELEKT w za
kresie stawek przy odbiorze za smieci. 
Jezeli zajdzie taka potrzeba, b^dziemy po-

. dejmowali kolejne wspolne dzialania. 
PUK wprowadzi system dosegregowania, 

aby zwi^kszyc przychody systemu. 
Analizujemy mozliwosc kontro l i po-

jemnikow w gospodarstwach, ktore od-

daj^ malo w o r k o w z odpadami segrego-
wanymi (PET, czy zwlaszcza szklo). Ba-
damy mozliwosc wprowadzenia systemu 
i sprz^tu do wazenia odpadow komu-
nalnych. Celem tych dziatan by loby 
zwi^kszenie efektywnosci segregacji od
padow, przez CO uzyskalismy zmniejsze
nie kosztow (odpady zmieszane) i zwi^k-
szenie przychodow (sprzedaz surowcow 
wtornych). 

KWOTA 3,2 M L N Z L ZAPISANA 
W B U D Z E C I E to maksymalna wiel-
kosc doplaty do systemu okreslona 
z powodow proceduralnych. Nie 
b^dzie ona wykorzystana. Naszym 
celem na rok 2018 jest obnizenie 
doplaty do systemu wobec roku 2017 
i zbilansowanie go w roku 2019. 

Kwestia odpowiedzialnosci 

Wydawac by si^ moglo, ze najprosciej 
byloby pozostac w SELEKT. Nauk^ jednak 
bierzemy z doswiadczenia z AQUANET. 
Kiedys zostalismy wprowadzeni do Aqua-
net, gdyz to rozwi^zanie wydawalo si^ 
najlatwiejsze. Gmina nie martwila si^ 
zbytnio o funkcjonowania systemu w o d -
no-kanalizacyjnego. Wladze samorz^do-
we zawsze mogly zrzucic odpowiedzial-
nosc na AQUANET, jezeli chodzi o staw
k i jak i o rozwoj sieci. Tylko ze teraz przy-

chodzi nam placic za to, ze kiedys gmina 
„pozbyla si^ problemu". 

Z AQUANET jestesmy w S3miacji bez wy-
jscia. Nie mamy mozliwosci odebrania sie
ci kiedys przez nas wybudowanej. Prak-
tycznie nie mamy w p l y w u na taryf^. To 
jest cena za przekazanie obowi^zkow 
gminy p o d m i o t o w i spoza gminy. 

Nie chcemy dopuscic do podobnej sy-
tuacji z odpadami komunalnymi. Pozo-
stanie w SELEKT naszych gmin Mosiny, 
Lubonia, Tarnowa Podgornego i Rokiet-
nicy z czasem doprowadziloby do l i k w i -
dacji lokalnych spolek wywoz^cych od
pady, jak to ostatnio m i a l o miejsce 
w Puszczykowie (upadlo EKO-RONDO). 
Wowczas na rynku zostaloby kilka wiel-
kich f i r m , ktore zdominowalyby wywoz 
odpadow. Ceny wowczas bylyby podno-
szone, a w slad za t y m oplaty od miesz
kancow. I znow nie mielibysmy na to 
wplywu. Funkcjonowanie SELEKT i gmin 
obok SELEKT realnie uniemozliwia sto-
sowanie praktyk monopolistycznych. 

Wprowadzenie wlasnego systemu za
wsze na pocz^tku kosztuje. Jednakze b^-
dzie nas to kosztowalo mniej . Zupelnie 
odwrotnie niz z Aquanet. 

Przemyslaw Mieloch 
Zastqpca Burmistrza 

Gminy Mosina 

Doswiadczenie z Aquanet 

Dlaczego podejmujemy te zmudne dzialania? Dla dobra nas wszystkich. 
Gmina Mosina weszla do Aquanet licz^c na to, ze profesjonalna spolka komunalna 
zajmie si^ calosci^ spraw zwi^zanych z wodoci^gami i kanalizacj^, traktuj^c wszyst-
kie gminy rowno. I pocz^tkowo tak bylo. Teraz jednak mieszkancy Gminy M o 
sina plac^ za scieki wi^cej niz mieszkancy Poznania. L^cznie mieszkancy Gminy 
Mosina odprowadzaj^cy scieki do Aquanet plac^ o wiele wi^cej niz taka sama licz-
ba mieszkancow Poznania! Dane przedstawione w tabeli s^ wymowne. 

Roznica w wydatkach za odprowadzanie sciekow 
pordwnywainej liczby mieszkancow Poznania i Gminy Mosina 

Taryfa za zrzut 
1 m szesc. 
sciekow Roznica za 

1 m szesc. 

Liczba 
mieszkancow 

zameldowanych 
w Gminie Mosina 

lie ptacinny wiQcej za 
scieki dla szacunkowej 

liczby nnieszkaricow 
Gnniny podtgczonych 

do Aquanet 

lie ptacilibysmy wi^cej 
za scieki, gdyby wszyscy 
mieszkancy Gminy byli 
podtqczeni do Aquanet Poznari Mosina 

Roznica za 
1 m szesc. 

Liczba 
mieszkancow 

zameldowanych 
w Gminie Mosina 

lie ptacinny wiQcej za 
scieki dla szacunkowej 

liczby nnieszkaricow 
Gnniny podtgczonych 

do Aquanet 

lie ptacilibysmy wi^cej 
za scieki, gdyby wszyscy 
mieszkancy Gminy byli 
podtqczeni do Aquanet 

2013 5,60 7,06 1,46 29238 1 029 622 1 536 749 
2014 5,94 7,35 1,41 29907 1017113 1 518 079 

2015 6,18 8,14 1,96 30374 1 435 937 2 143 189 

2016 6,38 8,84 2,46 30902 1 833 576 2 736 681 

2017 6,51 9,50 2,99 31468 2 269 434 3 387 216 
2018 6,51 9,50 2,99 31468 2 269 434 3 387 216 

SUMA 9 855 117 14 709130 

Co wi^cej, w Poznaniu rozwaza si^ mozliwosc dokonania zroznicowania cen za 
wod^ , gdzie Mosina rowniez mialaby placic wi^cej niz mieszkancy Poznania. I to 
w sytuacji, kiedy wi^kszosc wody pobierana jest z obszaru Gminy Mosina! 

AKTUALNOSCI 


