
APEL NR LIII/17/2014

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie podjęcia działań przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na podstawie §2 ust.2 pkt. 4, Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku , stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały 
Nr VII/ 39/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Brzesko 
(Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 27 czerwca 2007r, Nr 468 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku podejmuje apel 
w brzmieniu jak niżej oraz postanawia go przekazać Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w Krakowie.

Rada Miejska w Brzesku zwraca się z apelem do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Krakowie, 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5 o zajęcie stanowiska w sprawie praktykom 
ograniczającym konkurencję, do których należą działania polegające na nadużywaniu pozycji dominującej 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych –Trans Formers Karpatia Spółka z o.o.

Uchwałą Nr LIII/832/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie 
wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”, Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów Trans Formers Karpatia  Sp. z o.o. została określona jako RIPOK.

Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. obsługująca na podstawie zawartej w drodze przetargu umowy, 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy z terenu Gminy Brzesko, zawarła w dniu 25 lipca 2014 roku umowę na przyjęcie odpadów 
zmieszanych z Trans Formers Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Cmentarna, jako właścicielem RIPOK,  na 
kwotę 280, zł za tonę.  Według posiadanych informacji dotychczasowa kwota za przyjęcie odpadów łącznie 
z transportem, którą płaciła Spółka Brzeskie Zakłady Komunalne wynosiła 190,00 zł za tonę na zastępczej 
Instalacji do mechaniczno-bilogicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. 
Półłanki 65.

W związku z powyższym zwracamy się o interwencję Prezesa Urzędu, ponieważ jesteśmy zaniepokojeni tak 
znacznym  wzrostem ceny, a konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zagrożenie realizacji umowy ze strony 
BZK. Dominująca obecnie pozycja RIPOK Trans – Formers Spółka z o.o. stanowi zagrożenie dla ochrony 
interesów mieszkańców Gminy Brzesko, gdyż wiąże się to ze  wzrostem cen za odpady komunalne zmieszane.

Rada Miejska w Brzesku zwraca się o sprawdzenie, czy Trans Formers Karpatia Sp. z o.o. wypełnia 
przesłanki dominacji rynkowej, określone w art. 4 pkt. 10 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Dominacja naszym zdaniem przejawia się w wygórowanej cenie ustalonej za przyjęcie 1 Mg odpadów 
zmieszanych o kodzie 20 03 01 w RIPOK.
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