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Pan
Tomasz Krystosek
Radny Rady Gminy 
Pokój

Szanowny Panie,
nawiązując  do  pisma  z  4.02.2020  r.  skierowanego  do  Pana w  sprawie  zapytania  

z  22.01.2020  r.  dotyczącego  miejsca  składowania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  z
gminy  Pokój,  cen  na  instalacjach  komunalnych  i  wskazania  decydenta  wyboru  instalacji
komunalnej, do której dostarczane są te odpady , niniejszym udzielam Panu odpowiedzi na
pytania 1 i 2:
ad.1
Odpady komunalne zmieszane o kodzie 200301 przekazywane są do Instalacji Komunalnej 
w Gotartowie zarządzanej przez  Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie;
ad.2 
Ceny na poszczególnych instalacjach komunalnych w zakresie przyjęcia niesegregowanych
odpadów komunalnych dla kodu 200301  na 2020 r. wynoszą:  
-  526  zł  netto  za  tonę-  (Instalacja  Komunalna  Gotartów)  Eko-Region  Sp.  z  o.o.  
w Bełchatowie, 
-388 zł netto za tonę - Międzygminny Związek Czysty Region Czysty Region w Kędzierzynie
Koźlu  ((dla  opadów  spoza  Międzygminnego  Związku  Czysty  Region  obwarowanie  jest
przyjęcie  odpadów  (pozwoleniem  zintegrowanym  dla  IK  i  max.  mogą  przyjąć  do  10%
wartości sprzedaży usług)).

Z  rozmowy  przeprowadzonej  w  ubiegłym  roku  z  p.  Brygidą  Kolendą-Łabuś
Przewodniczącą Zarządu Międzygminnego Związku Czysty Region w Kędzierzynie Koźlu
wynikało,  że  Związek  nie  jest  zainteresowany  zagospodarowaniem  odpadów  z  gmin
nienależących do Związku. Nie przewidują również przyjęcia do Związku nowych gmin. 
Instalacja Komunalna z Opola nie ma dostępnego cennika dla odpadu o kodzie 200301. 

Ponadto  wykonawca  usługi  Ekowod  Sp.  z  o.o.  w  Namysłowie,  wyłoniony  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Pokój w
2020 r.  wykazał wystąpienie do 4 instalacji komunalnych o podanie cen odbioru odpadów: 
-Eko-Regionu Sp. z o.o. w Bełchatowie, 
-Zakładu Zagospodarowania Odpadów Gać Sp. z o.o. 
-Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 
-Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu. 
Według oświadczenia wykonawcy tylko Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie zarządzający
IK w Gotartowie podpisał umowę na zagospodarowanie odpadów. Cena przyjęcia odpadów
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zmieszanych to 526 zł netto za tonę. Pan Mariusz Pękala Prezes Zarządu Eko-Regionu Sp. z
o.o. w Bełchatowie potwierdził cenę 526 zł netto za tonę przyjęcia tych odpadów.

Pragnę zaznaczyć,  że nie znajdują potwierdzenia w dokumentach Pana doniesienia
odnośnie stosowania różnych cen dla gmin za przyjęcie odpadów zmieszanych, ponieważ  z
pisma  p.  Mariusza Pękali  Prezesa Zarządu Eko-Regionu Sp. z o.o.  nr l.dz.235/2020 data
7.02.2020  r.  (data  wpływu  12.02.2020r.)  wynika,  że:  „[...]  cena  za  przyjecie  do
zagospodarowania  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  na
Instalację  Komunalną  w  Gotartowie  jest  identyczna  dla  wszystkich  podmiotów
zewnętrznych dostarczających odpady bez względu z jakiej gminy pochodzą”.
Proszę zwrócić uwagę na zaproponowane przez poszczególnych oferentów w postępowaniu o
udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  SG.IX.271.18.2019  za  odbiór,  transport  i
zagospodarowanie odpadów komunalnych za odpady zmieszane kod 200301 wynoszą:
1. Ekowod Sp. z o.o. - 660 zł netto za tonę
2. Remondis Opole Sp.z o.o.- 746 zł netto za tonę
3. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach – 700 zł netto za tonę

Umowa  została  podpisana  z  firmą  Ekowod,  która  zaoferowała  najkorzystniejsze
warunki- za całość zamówienia 1085719,47 zł, Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków
Wiesław Strach-1471437,06 zł,   

1) adresat Z poważaniem

2) aa Barbara Zając
(-) Wójt Gminy Pokój
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