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ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI

Oznacza to, że pełne koszty działań mających na celu likwidację zanieczyszczenia powinien 
ponosić zanieczyszczający – mieszkaniec. Takie opłaty stanowią przychód, który powinien 
pokrywać koszty utrzymania systemu.

OPINIA REGIONALNEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ: „Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez gminę zostało uregulowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Zgodnie z przepisami art. 6r w/w ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi 
zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek 
ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie 
zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi”

Gmina nie może „zarabiać” na śmieciach. 
Do kosztu odbioru odpadów od mieszkańców nie jest wliczany wywóz śmieci z koszy miejskich.



656 123,22

895 957,57 891 113,06

981 113,06

782 852,79

1 490 035,20 zł

503 165,81
427 078,78

586 037,44 568 853,53
603 516,07

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 600 000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wydatki i przychody w zagospodarowaniu odpadów komunalnych

wydatki dochody opłat za odpady

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
w Podkowie Leśnej

W latach 2014-2018 z budżetu 
gminy dopłaciliśmy 1.518.508,07zł

prognoza roczna 
wg danych na 
styczeń 2019



Koszty

Szacunek wynikający z kwot oferowanych w przetargu
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Statystycznie (na podstawie danych z UM, UW, GUS, EUROSTAT)
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Oferty złożone w postępowaniu przetargowym „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Podkowy Leśnej”
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Oferty złożone w postępowaniu przetargowym „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Podkowy Leśnej”
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Metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn (wskaźnik liczony od 
przeciętnego miesięcznego dochodu):

1. liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość (34zł/osobę), lub

2. ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości (12 zł/m³) 

3. lub powierzchni lokalu mieszkalnego 
(1,40 zł/m²)

Nie ma innej możliwości naliczania stawki, 
np. od ilości worków, wagi itp. 

Liczba osób, które złożyły deklaracje – 3250 (w starym 

systemie, stan marzec 2019)

Aby pokryć koszty odbioru zagospodarowania 
odpadów od ilości osób (tak jak dotychczas), to 
kwota musiałaby wynieść: 43 zł od osoby
(cena z przetargu podzielona przez ilość osób 
zadeklarowanych)

Przyjęta stawka w/g zużycia wody 9 zł/m3 
gwarantuje obciążenie wszystkich mieszkańców, 
dzięki czemu faktyczna podwyżka per capita będzie 
dla większości (ok. 66%) niższa niż gdybyśmy 
pozostali w obecnym systemie (liczonym od osoby). 



Udział odpadów biodegradowalnych do odpadów ogółem w %
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Dane  (stan styczeń 2019)

ilość osób według deklaracji 3371

ilość osób z selektywną zbiórką odpadów 3239
ilość osób -nieselektywna zbiórka odpadów 132

ilość gospodarstw domowych, z których są odbierane odpady (ilość 
wszystkich gosp.d. 1528) różnica 258, w ciągu roku ubyło 85)
Ilość osób zameldowanych

1270

3826

Przyjęta w mieście metoda opłaty od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość uniemożliwia   
skuteczną   weryfikację   danych   zawartych   w   składanych   przez   właścicieli nieruchomości 
deklaracjach. 



Dyskusje o problemie odbioru odpadów
Komisje i sesje Rady Miasta VII kadencji - kilkukrotne dyskusje, zakończone dwoma wnioskami KŁPBiOŚ
• Wniosek 19.12.2017 r. o przeanalizowanie możliwości przejścia na rozliczenie odbioru odpadów na podstawie „zużycia wody” (jednogłośnie)
• Wniosek 26.04.2018 r. o przygotowanie propozycji stawek opłat za wywóz odpadów liczonych na podstawie „zużycia wody” (jednogłośnie)
Komisje i sesje Rady Miasta VIII kadencji – dyskusja i zaopiniowanie uchwały, podjęcie uchwały
Informacje w Biuletynie Miasta o odpadach: 
• Nr 3/71/czerwiec/2016
• Nr 5/73/październik/2016 (rekomendacje dla RM „przejście za zużycie wody”)
• Nr 5/79/grudzień/ 2017
• Nr 1/80/luty/2018
• Nr 2/81/kwiecień/2018
• Nr 5/84/październik/2018 (zapowiedź czterokrotnych podwyżek)
• Nr 6/85/grudzień/2018 (problem z odbiorem śmieci w woj. maz.)
• Nr 1/86/luty/2019
• Nr 2/87/kwiecień/2019
Konsultacje społeczne ogłoszone na stronie miasta 18 lutego 2019
Spotkanie z mieszkańcami – 26 września 2017, 26 lutego 2019
Spotkanie z mieszkańcami przedstawicieli firmy SIR-COM – 19 kwietnia 2017, 19 listopada 2018
Informacje w mediach społecznościowych i na stronie miasta


