
 

OGŁOSZENIE 

od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 Burmistrz Krzepic informuje, że uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 22.184.2020 z dnia 
7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2020 r., poz. 8880) – od dnia 01 stycznia 2021 roku zostały ustalone nowe stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 29,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny i stawka opłaty podwyższonej w wysokości 58,00 zł za 
jedną osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny. 
 

Przyczyny wzrostu opłaty 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa wyłącznie koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: 
 

• odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

• tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

• obsługę administracyjną tego systemu, 

•  edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 
 
Zgodnie z art. 6r ust. 1aa w/w ustawy środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten musi się opierać na zasadzie 
samobilansowania tzn.  koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane z opłat 
wnoszonych przez mieszkańców. 

Gmina nie może zarabiać - przeznaczać nadwyżki środków na cele niezwiązane z systemem 
gospodarki odpadami komunalnymi, jak i nie może go dofinansowywać z budżetu gminy z innych 
źródeł niż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Opłaty za zagospodarowanie odpadów drastycznie wzrastają w całej Polsce. 

Zmiana stawki opłaty od stycznia 2021 r. wiąże się przede wszystkim ze wzrostem ilości odbieranych 
odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, zwłaszcza niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych, a także wysokimi jednostkowymi 
stawkami za 1 tonę odbieranych i zagospodarowanych odpadów przez firmę wyłonioną w drodze 
przetargu. Wysokość wspomnianych stawek jednostkowych co roku  wzrasta. 

W okresie obowiązywania umowy z firmą wywozową od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. na terenie 
naszej gminy mieszkańcy wytworzyli ok. 1850 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, w trakcie kolejnej umowy w okresie lipiec 2019 r. – czerwiec 2020 r. nastąpiła 
tendencja spadkowa w ilości wytwarzanych odpadów niesegregowanych odebrano ok. 1560 ton. 
Jednak od kwietnia 2020 r. znów nastąpił wzrost ilości odbieranych odpadów niesegregowanych.  



 

Stawki jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów po przetargu 
 

zł/tonę 
 

 2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021 

niesegregowane (zmieszane) 
odpady 

426,00 753,84 982,00 

papier 226,00 750,60 840,00 

szkło 168,00 695,00 710,00 

tworzywa sztuczne 286,00 826,20 970,00 

bioodpady 340,00 804,60 970,00 

odpady wielkogabarytowe 461,00 1 161,00 1 240,00 

opony 321,00 847,80 970,00 

 

 

Ilości wytwarzanych i odbieranych przez firmę odpadów komunalnych na terenie Gminy Krzepice 

 

II półrocze 
2018 

niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady 

tworzywa 
sztuczne papier szkło metal bioodpady gabaryty elektro opony 

lipiec 149.32 10.44 0.78 7.46 0.08 14.50 0.00 0.00 0.00 

sierpień 160.46 12.36 3.65 8.37 0.00 17.54 6.58 2.94 4.04 

wrzesień 140.76 12.54 0.52 6.28 0.00 15.18 0.00 0.00 0.00 

październik 159.14 8.60 0.68 20.44 0.00 12.48 2.84 1.63 0.00 

listopad 127.30 6.34 0.60 5.50 0.00 12.78 0.00 0.00 0.00 

grudzień 159.04 7.62 2.20 9.32 0.00 7.34 0.00 0.00 0.00 

                    
          

 

niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady 

tworzywa 
sztuczne papier szkło metal bioodpady gabaryty elektro opony 

2019 r.                   

styczeń 170.34 7.72 0.56 7.28 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00 

luty 154.84 10.34 3.84 5.70 0.00 3.66 0.00 0.00 0.00 

marzec 145.84 7.76 0.42 16.36 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 

kwiecień 173.45 11.76 3.98 7.64 0.00 10.22 11.24 4.54 7.06 

maj 176.22 9.58 1.50 9.68 0.00 15.98 12.26 0.00 0.00 

czerwiec 134.32 9.24 4.58 7.72 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 

lipiec 109.90 8.64 4.16 14.66 0.00 9.97 0.00 0.00 0.00 

sierpień 116.38 7.96 6.24 14.64 0.00 14.22 0.00 0.00 0.00 

wrzesień 116.70 4.67 8.34 20.78 0.00 12.56 0.00 0.00 0.00 

październik 133.38 6.00 6.60 15.60 0.00 17.80 13.84 5.26 3.20 

listopad 126.06 16.34 3.10 18.70 0.00 5.84 0.00 0.00 0.00 

grudzień 127.86 10.14 6.10 9.24 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00 

                    



2020 r. 

niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady 

tworzywa 
sztuczne papier szkło metal bioodpady gabaryty elektro opony 

Styczeń 
2020 127.66 6.16 2.72 16.06 0.00 3.32       

luty 128.84 9.84 1.34 10.18 0.00 1.92       

marzec 130.56 9.62 2.38 11.94 0.00 5       

kwiecień 165.76 8.94 1.18 12.04 0.00 16.58       

maj 152.14 13.14 2.26 16.88 0.00 21.02       

czerwiec 125.30 10.08 2.54 11.44 0.00 21.38 18.42 7.10 3.76 

lipiec 145.96 13.92 1.30 12.32 0.00 23.50       

sierpień 134.16 14.22 1.52 14.36 0.00 19.94       

wrzesień 131.38 13.98 1.36 14.20 0.00 22.42 20.00 5.52 3.64 

październik 146.24 16.12 1.42 14.38 0.00 22.52       

listopad 97.66 9.98 1.46 9.16 0.00 25.54       

grudzień 133.26 12.66 1.12 12.00 0.00 10.18       

 

 

Na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów składa się: 

 

• tzw. „opłata środowiskowa” za umieszczanie odpadów na składowisku odpadów, opłata ta 
drastycznie wzrosła: w 2017 r. wynosiła 24,15 zł / tonę składowanych odpadów, a w 2020 r. 
wyniosła 270 zł/ tonę. Opłatę ponosi podmiot zajmujący się zagospodarowaniem odpadów, 
a to przekłada się na wzrost kosztów jego działalności. 

Opłata środowiskowa nie wpływa do budżetu gminy, jest przekazywana do Urzędu 
Marszałkowskiego. 

• wzrost cen energii elektrycznej i płacy minimalnej (koszty pracownicze) w ostatnich latach - 
wszystkie te koszty przedsiębiorcy są wkalkulowane w proponowane przez niego                         
w przetargu ceny jednostkowe za tonę odbieranych i zagospodarowanych odpadów 
komunalnych. 

Inną kwestią wpływającą na ceny proponowane w przetargach (wysokie marże wykonawców) 
jest brak konkurencji na rynku. 

Należy zaznaczyć, że gminy mogą wyłonić wykonawcę na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych jedynie w drodze zamówienia publicznego w trybie przetargu, co wiąże się                      
z wyborem najtańszej zaproponowanej oferty w przetargu. 

• przesycenie rynku surowców wtórnych - wysoka cena za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów selektywnie zbieranych wiąże się z problemem ich skupu, są kupowane przez 
firmy zajmujące się odzyskiem za bezcen lub trzeba wręcz dopłacić za ich odbiór.  

 

 

Burmistrz Krzepic 


