System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2015 roku

Szanowny Pan Bogdan Bachmura
p.o. Redaktor Naczelny
Fundacja ,,Debata”
ul. Boenigka 10/26,
10-686 Olsztyn
WNIOSEK O SPROSTOWANIE
Szanowny Panie Redaktorze,
Działając w imieniu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, na podstawie art. 31a ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 roku, nr 5, poz. 24 ze zm.)
w związku z opublikowaniem w dniu 23 marca 2015 roku na portalu internetowym
www.debata.olsztyn.pl pod adresem http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/4141do-31-marca-olsztynianie-musza-wyrazic-opinie-na-temat-budowy-spalarni-kafelek.html
artykułu autorstwa Pana Adama Socha pod tytułem „Do 31 marca olsztynianie muszą
wyrazić opinię na temat budowy spalarni” zawierającego nieprawdziwe i nieścisłe informacje,
wnoszę o ich sprostowanie z poszanowaniem zasad art. 32 powołanej ustawy poprzez
nieodpłatną publikację poniższego tekstu:
Końcowa część akapitu rozpoczynającego się od słów: ,,Ponownie mówią to,….,
a kończącego się zdaniem: ,,Panowie politycy i urzędnicy ukrywają przed mieszkańcami,
że budowa spalarni pociągnie za sobą co najmniej 3-krotny wzrost podatku śmieciowego,
czyli w Olsztynie z obecnych 14,41 złotych miesięcznie od osoby za odpady zmieszane
do 43 złotych” wynika z nieznajomości mechanizmu tworzenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Wysokość tej opłaty (a nie podatku śmieciowego, którego
to określenia używa autor artykułu) zależy m.in. od ceny ,,na bramie” ZUOK w Tracku.
Ustalona cena w wysokości 350 zł/Mg może spowodować wzrost opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do wysokości 18.30 zł od osoby. W cenie 350 zł/Mg mieści się też
koszt unieszkodliwiania frakcji palnej bez względu na to, jaki podmiot będzie jej odbiorcą
(cementownia, elektrociepłownia czy spalarnia). Straszenie mieszkańców Olsztyna
3-krotnym wzrostem opłaty za odpady jest nieporozumieniem.
Wnoszę o publikację powyższego sprostowania w tych samych działach, w których
opublikowano wyżej wymieniony artykuł, równorzędną czcionką oraz zachowaniem
równorzędnych zasad formatowanie tekstu.
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