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Na bieżąco informujemy o podwyżkach cen odbioru odpadów komunalnych na Śląsku
Cieszyńskim. Tym razem przyszedł czas na Hażlach – stawka za odbiór odpadów wzrośnie o
2 złote w przypadku odpadów segregowanych.
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W 2021 roku stawka za odbiór odpadów komunalnych w Hażlachu wynosiła 29 zł w przypadku odpadów zbieranych
w sposób selektywny. W 2022 roku będzie to już 31 zł od osoby - Wzrost opłat za odbiór śmieci dotyka prawie
wszystkie gminy w Polsce. Jako główne przyczyny podwyżek wskazuje się wzrosty cen usług za odbiór
odpadów, opłaty środowiskowej, cen paliwa, cen energii elektrycznej, a także wzrost ilości odpadów
wytwarzanych przez mieszkańców. Do tego dochodzi również wzrost płacy minimalnej, które swoim
pracownikom muszą pokryć ﬁrmy zajmujące się gospodarką komunalną, a zwiększone koszty przerzucane
są na gminy, a w konsekwencji na mieszkańców – informuje w rozmowie z portalem ox.pl Grzegorz Sikorski Wójt
Gminy Hażlach.
Faktycznie, odbiór odpadów cyklicznie drożeje w praktycznie wszystkich gminach na Śląsku Cieszyńskim. Sikorski
podkreśla, że problemem jest brak konkurencji, jeżeli chodzi o oferty na odbiór odpadów, a jeżeli już zostaje
podpisana umowa, gmina musi się z niej wywiązać i uiszczać opłaty – opłaty, które pochodzą od mieszkańców.
O podwyżkach cen wywozu odpadów dużo się mówi, temat był również poruszany podczas grudniowej sesji Rady
Gminy Hażlach, kiedy uchwała dotycząca podwyżek cen śmieci została przyjęta – podejmowana uchwała jest

trudna, ponieważ wiąże się z większymi kosztami dla mieszkańców. W Hażlachu staramy się
optymalizować wydatki i znajdować najkorzystniejsze i możliwie tanie rozwiązania, nie wszystko jednak
jest zależne od nas. Tutaj mamy styczność z cenami, które dyktuje nam rynek. W rozliczeniu z ﬁrmą
odbierającą odpady przyjmuje się odpłatność za tonę. Odpadów jest jednak coraz więcej, ceny odbioru
również rosną, w związku z czym konieczne jest podniesienie stawki – wyjaśniał Sikorski.
Wójt podkreślał również, że mieszkańcy nie mają wpływu na ceny, jakie są podyktowane przez ﬁrmę odbierającą
odpady, mają jednak wpływ na ilość produkowanych odpadów – jeżeli wytworzymy mniej odpadów, zapłacimy
mniej, ponieważ w praktyce płaci się za tonę. Im mniej odpadów, tym mniejsze koszty. W jaki sposób
ograniczyć ilość odpadów? Między innymi zabezpieczając gabaryty przed deszczem - mokre zdecydowanie
więcej ważą. To samo dotyczy popiołu, który wilgotny waży więcej. W skali mikro, czyli jednego
gospodarstwa domowego, może nam się wydawać, że zbyt wiele to nie zmienia. Przy kilku tysiącach
gospodarstw domowych, różnica jest jednak znaczna. Inne zasady, które pozwolą nam na ograniczenie
ilości śmieci, to rozwaga podczas zakupów i dawanie wielu rzeczom „drugiego życia”. Ubrania można
wrzucać do kontenerów na odzież, a elektrośmieci można oddawać podczas zbiórek takich produktów –
zaznacza Sikorski.
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