Papier zalega na iławskich śmietnikach. Wiemy, dlaczego
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Skrzynkę odbiorczą portalu www.infoilawa.pl zalewają zdjęcia przepełnionych pojemników
na papier. Z czego wynika ten problem, który od kilku tygodni w naszym mieście przybiera
na sile?
Zdjęcia otrzymaliśmy m.in. z iławskiego Gajerka.

- Czy te papiery składowane i mieszane z plastikami z
powodu braku odbioru śmieci będą odbierane jako
odpady mieszane? - pyta rozzłoszczony mieszkaniec
jednego z bloków na ulicy Gdańskiej, gdzie w tej chwili są
dwa kontenery na papier. Mimo to na kartony brakuje
miejsca i leżą na ziemi, utrudniając dostęp do pojemników i

tworząc wrażenie nieładu.
Podobne problemy odnotowywane są w całym mieście. Co się stało z częstotliwością odbioru tej
frakcji segregowanych odpadów? Zapytaliśmy w spółce Koma, zajmującej się odbiorem odpadów
komunalnych z terenu Związku Gmin "Czyste Środowisko" - m.in. z Iławy.

- Od czerwca tego roku, wraz z początkiem nowej
umowy, przez trzy miesiące odbieraliśmy papier
częściej, niż wynikało to z umowy i z obowiązującego
harmonogramu - powiedział nam Tomasz Gliszczyński,
dyrektor w spółce Koma, odpowiedzialny m.in. za Iławę i
Ostródę. - Od początku bowiem zdawaliśmy sobie
sprawę, że częstotliwość odbioru papieru z terenu
zabudowy wielorodzinnej w Iławie, która zgodnie z
harmonogramem powinna się odbywać raz na 2
tygodnie, będzie niewystarczająca i odbieraliśmy
papier częściej - raz na tydzień. Staraliśmy się
jednocześnie doprowadzić do podpisania aneksu do
umowy tak, abyśmy za tę dodatkową pracę
otrzymywali wynagrodzenie. Dotychczas jednak nie
udało się ze Związkiem Gmin dojść w tej kwestii do
porozumienia. Obecnie odbieramy papier zgodnie z
obowiązującą umową - raz na 2 tygodnie.
Jednocześnie przedstawiciel Komy zgadza się, że zarówno w Iławie, jak i w Ostródzie wywóz papieru
dwa razy w miesiącu jest niewystarczający.

- Tak jak mieszkańcy chcielibyśmy, aby wywóz
odbywał się częściej. Dotyczy to również tworzyw
sztucznych. Rzadszy wywóz utrudnia nam pracę: nie
tylko trzeba opróżnić pojemniki, ale i sprzątnąć
śmieci zalegające na ziemi. Do tego zdjęcia gniazd na
odpady, w których panuje nieporządek, negatywnie
rzutują także na nasz wizerunek. My jednak
wywiązujemy się ze swoich obowiązków; zmiana

częstotliwości wywozu odpadów wymaga działań ze
strony miejscowego samorządu, podjęcia stosownej
uchwały - mówi Tomasz Gliszczyński.
Przedstawiciel Komy naświetla jeszcze jeden problem: mianowicie wiele osób w ogóle nie płaci za
odbiór śmieci - nie jest zgłoszonych. Spółka szacuje, że w Ostródzie może być takich osób 5 tysięcy i
podobna, nieco mniejsza liczba w Iławie. Łatwo wyliczyć, że z tego tytułu może brakować w kasie
związku nawet ponad 200 tysięcy złotych miesięcznie.
Na razie nie wiadomo, jak ewentualne zmiany w harmonogramie wywozu odpadów mogłyby wpłynąć
na wysokość opłaty pobieranej od mieszkańców (obecnie iławianie płacą po 22 zł miesięcznie od
osoby). I czy Rada Miejska w Iławie temat podejmie?
Do sprawy wrócimy.
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Masz sprawę, temat, problem? Napisz do nas na kontakt@infoilawa.pl.
Chcesz być na bieżąco z informacjami z Iławy i okolic? Bądź z nami na Facebooku.
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