
Zmiana stawki za odpady komunalne – skąd taki drastyczny wzrost? 

Na sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego br. Radni po burzliwej dyskusji przyjęli uchwałę w sprawie nowych 

stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł za mieszkańca 

w przypadku segregowania odpadów komunalnych oraz 30,00 zł za mieszkańca w przypadku pozbywania 

się odpadów w sposób nieselektywny. 

Skąd taka bardzo wysoka podwyżka, skoro dotychczas opłata wynosiła dotychczas odpowiednio 8,00 zł 

oraz 15,00 zł? Na podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się: 

1. Ilość wytworzonych odpadów, która w przypadku naszej gminy na przestrzeni 5 lat wzrosła 

o 80 %.  

2. 2018 rok przyniósł bilans ujemny (-158.000 zł) skutkiem tego, że system przestał się „domykać” 

i zaczął powodować straty w budżecie gminy.  

3. Zaczęła obowiązywać wyższa opłata „marszałkowska”, która wzrosła o ponad 20 %. 

4. To także rosnące koszty pracownicze po stronie Wykonawcy. 

5. Dodatkowe koszty monitorowania transportu odpadów.  

6. Koszty związane z utrzymaniem i działaniem PSZOK-u 

7. Koszty poręczeń i gwarancji dla RIPOK (regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych) w związku z wprowadzeniem tzw. „zabezpieczenia roszczeń” na wypadek 

poważnej awarii. 

8. Zmiana rynku zbytu: odpady komunalne, które w związku z recyklingiem wcześniej przynosiły 

zysk na stan obecny wymagają dopłat, aby podmiot zajmujący się tym recyklingiem przyjął owe 

surowce wtórne.  

W lipcu 2013 roku wprowadzono na terenie Gminy system gospodarki odpadami komunalnymi. Poniżej 

zaprezentowano ilość odebranych odpadów przypadająca na jednego mieszkańca /przy czym dane za 2013 

roku zostały przedstawione w stosunku rocznym/.  

 



Z danych przedstawionych powyżej wynika, że nastąpił wzrost ilości wytwarzanych odpadów  

o ponad 80 % w czasie niespełna 5 lat funkcjonowaniu systemu. 

W 2013 roku średnio na mieszkańca odebrane było 174,2 kg odpadów z czego 75,9 % stanowiły odpady 

zmieszane. W obecnym czasie (dane za rok 2018) średnio na mieszkańca przypada już 315,7 kg 

odebranych odpadów z czego 75,3 % stanowiły odpady zmieszane.   

Co równie istotne, po wyłonieniu Wykonawcy w przetargu rozstrzygniętym w marcu 2018 r. z dostępnych 

danych wynikało, że stawka opłaty powinna wzrosnąć o 3,50 zł na mieszkańca z uwagi na konieczność 

samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. A bilans za ostatni rok zamknął się  

ze stratą na poziomie ok. 158 000,00 zł.  

Było to przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, a Radni otrzymali 

stosowne dokumenty  i  materiały.   

Co jest finansowane w ramach uiszczanych opłat przez mieszkańców?  
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Mając na uwadze powyższy diagram należy stwierdzić, że zestawianie i analizowanie tylko dowolnie 

wybranych elementów składowych wpływających na cenę, jaka obciąża mieszkańca jest błędnym 

informowaniem opinii publicznej.  

Porównywanie poziomu wzrostu opłaty „marszałkowskiej” z pozostałymi kosztami, a tym samym 

umieszczenie pod jedną, wspólną  pozycją, opatrzoną jedynie nazwą firmy wyłonionej jako Wykonawca, 

jest z góry skazane na fałszywe wnioski. Taki zabieg powoduje dezinformację na jaką zostają narażeni 

mieszkańcy. Tymczasem każdy wykonawca prócz swojego zysku, który jest naturalnym dla podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, ma szereg zobowiązań wymuszanych rynkiem i zmieniającymi się 

przepisami prawa. A te na chwilę obecną stają się coraz bardziej restrykcyjne i to one stanowią tak dużą 

tendencję wzrostową.  

Umowa podpisana z Zakładem Usług Komunalnych dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, przy czym w tym wypadku Gmina zleca wykonawcy poszukiwanie podmiotów 

zagospodarowujących odebrane odpady. Stąd na stawkę oferowaną przez ZUK Oświęcim za każdą tonę 

odebranego odpadu z uwzględnieniem jego rodzaju składają się dwa czynniki: cena za odbiór od 

mieszkańca odpadów komunalnych i ich transport do miejsca przetwarzania (wynagrodzenie ZUK 

Oświęcim) oraz cena zagospodarowania odpadów komunalnych (według cen ustalonych przez regionalne 

instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych - skrót RIPOK). 



Zagospodarowanie na regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) składa 

się z wielu procesów, celem których jest uzyskanie jak największej ilości dobrej jakości surowców 

nadających się do ponownego użycia lub wykorzystania oraz zmniejszenie ilości odpadów, które poddane 

byłyby składowaniu na składowisku odpadów. Wszystkie odpady (zarówno zmieszane jak i zbierane 

w sposób selektywny w workach) trafiają w pierwszej kolejności na sortownię odpadów i takie działanie 

jest zgodne ze sposobem postępowania z odpadami w myśl przepisów ustawy o odpadach. W ten sposób 

z odpadów zmieszanych w ramach procesów fizycznych wstępnie zostają wysortowane surowce wtórne 

(makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, złom, drewno), a następnie dokonuje się mechanicznej obróbki 

odpadów, w ramach której wyodrębnia się frakcje o uziarnieniu: 

• poniżej 80 mm, które poddaje się procesowi biologicznemu – kompostowaniu (43,40 %), 

• powyżej 80 mm, z której wyodrębnia się frakcje możliwe do wykorzystania jako paliwo 

alternatywne (21,12 %) oraz balast przekazywany do składowania (32,91%). 

Z kolei w procesie sortowania odpadów selektywnie zebranych także dokonuje się wyodrębnienia 

ewentualnych zanieczyszczeń celem uzyskania surowca o jak najlepszej jakości, który zostanie ponownie 

wykorzystany. Część odpadów posiada doskonałe parametry kwalifikujące je jako paliwo alternatywne, 

z kolei to co nie nadaje się do przetworzenia i wykorzystania, trafia na składowisko odpadów. 

W latach ubiegłych powstające przy przetwarzaniu odpadów komunalnych surowce wtórne 

niejednokrotnie przynosiły zysk instalacjom do przetwarzania odpadów. W wyniku ubiegłorocznych 

pożarów składowisk odpadów komunalnych oraz zakładów przetwarzania i magazynowania, uległy 

zmianie przepisy prawa w tym zakresie wprowadzające znaczne obostrzenia i dodatkowe warunki 

wykonywania tego typu działalności. Rynek zbytu na surowce wtórne obrał inny kierunek – w tym 

momencie instalacje przetwarzające odpady komunalne płacą za to, by podmiot zajmujący się recyklingiem 

odebrał wysortowane surowce wtórne – stąd brak możliwości wkalkulowania zysku w cenę 

zagospodarowania. Ponadto instalacje borykają się ze sprzedażą odpadów nadających się jako paliwo 

alternatywne – rynek zbytu powoli zaczyna się kurczyć, a ceny odbioru tego typu frakcji wzrastają, co 

skutkować może zwiększeniem ilości balastu przekazywanego do składowania. 

Wszystkie wyżej wymienione procesy przetwarzania odpadów są bez wątpienia kosztotwórcze i wpływają 

w znacznym stopniu na cenę oferowaną przez Wykonawcę, dodatkowo na wzrost cen mają wpływ 

czynniki związane ze zmianą przepisów prawa oraz zmian w branży odpadowej co pokazano na 

poniższym wykresie poglądowym. 



 

Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przeliczeniu na mieszkańca w oparciu o wszystkie czynniki mające wpływ na tę stawkę oraz liczbę 

mieszkańców ujętych w systemie. 

 

Wzrost stawki za odbiór i zagospodarowania odpadów nie dotyczy tylko i wyłącznie Gminy Miedźna, ale 

ma takową tendencją w wymiarze ogólnokrajowym.   

 

 

 

 


