
Zmiana wysokości opłat za odpady komunalne  

Zmiana wysokości stawek opłat konieczna jest ze względu na obowiązujące obecnie 

przepisy prawa, które wymuszają aby koszt funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi finansowany był wyłącznie z wpłat pochodzących od mieszkańców, 

co potwierdza również stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. 

Zwiększenie kosztu funkcjonowania systemu spowodowane jest następującymi 

okolicznościami: 

a) zwiększeniem wysokości tzw. opłaty składowiskowej (marszałkowskiej) ustanowionej 

w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r., której poziom dla 

najczęściej występujących odpadów komunalnych, przedstawiał się następująco: 

do 2017 r.- 24,15 zł za 1 tonę odpadów; 

w 2018 r.- 140,00- 170,00 zł za 1 tonę odpadów; 

w 2019 r.- 220,00 zł za 1 tonę odpadów; 

w 2021 r.- 270,00 zł za 1 tonę odpadów; 

- w/w opłata trafia na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowego; 

b) w oparciu o w/w opłatę składowiskową, ustanawiana jest cena zagospodarowania 

odpadów komunalnych przez podmioty do tego uprawnione np. Regionalną Instalację 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych, dla przykładu: zmieszane odpady opakowaniowe 

(szkło, papier, tworzywa sztuczne- zabrudzone)- 80 zł + 50 % opłaty składowiskowej (50 % x 

270 zł) tj. 80 zł + 135 zł = 215 zł (2020 r.)  

c) wzrost opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rzędowie na przestrzeni 

ostatnich lat: 

ROK 

odpady zmieszane, 

pozostałe po segregacji 

[brutto zł/tonę] 

odpady 

biodegradowalne 

[brutto zł/tonę] 

zmieszane 

odpady 

opakowaniowe 

(szkło, papier, 

tworzywa 

sztuczne- 

zabrudzone) 

[brutto zł/tonę] 

2014 302,40 21,60 150,00 

2016 302,40 54,00 100,00 

2019 340,20 237,60 190,00 

2020 453,60 397,44 215,00 

2021 508,00 486,00 291,00 

 

d) wzrost ilości odpadów pochodzących z obszaru Gminy Stopnica: 

2018 r.- 916 ton 

2019 r.- 1004 tony 

2020 r.- 905 ton (do 30 listopada 2020 r.) 



e) ustawowy wzrost płacy minimalnej; 

f) ustawowa konieczność zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.  

Wprowadzone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są na 

porównywalnym poziomie jak w pozostałych gminach powiatu buskiego: 

 

Gmina Segregowane z 

kompostownikiem 

Segregowane bez 

kompostownika 

Niesegregowane 

Solec-Zdrój 12,20  15,30 35,00 

Nowy Korczyn 13,00 16,00 32,00 

Busko-Zdrój 17,50 19,50 39,00 

Wiślica 12,00 16,00 24,00 

Tuczępy 14,00 15,00 45,00 

Pacanów 12,50 14,50 46,00 

 segregowane niesegregowane 

Gnojno 12,00 45,00 

 

W bieżącym roku przeprowadzono dwa przetargi, spośród których pierwszy z nich 

został unieważniony. W drugim przetargu osiągnięto nieznacznie niższe ceny ofertowe, co 

potwierdza fakt, iż wartość rynkowa usługi związanej z odbiorem, transportem  

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, oscyluje na poziomie cen przestawionych  

w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i jest znacząco wyższa od cen 

obowiązujących w poprzednich latach.  

Należy podkreślić, że obowiązujące dotychczas stawki, przyjęte przez Radę Miejską  

w Stopnicy w grudniu 2018 r. były na zmienionym poziomie przez 24 miesiące, podczas 

gdy w sąsiednich gminach wyższe stawki obowiązywały już wcześniej.  

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą następujące stawki opłat za zagospodarowanie 

odpadów komunalnych: 

- 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, 

- 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

- 12,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady   

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji  

gromadzone są w przydomowym kompostowniku. 

Wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców, nie mogą być wykorzystywane na żaden inny 

cel, nie jest więc to próba zwiększenia dochodów gminy. Dla pełnej jasności finansów opłaty 

te gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, z którego można pokryć tylko i wyłącznie 

koszty związane z gospodarką odpadami. 

 

BRAK JEST OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWEJ DEKLARACJI W PRZYPADKU 

OSÓB KTÓRE DOTYCHCZAS UISZCZAŁY OPŁATĘ ZA ODPADY 

SEGREGOWANE. Większość mieszkańców deklarowała również, iż posiadają przydomowy 



kompostownik. W przypadku w/w WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI AUTOMATYCZNIE 

ZASTOSOWANA BĘDZIE STAWKA 12,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. BLISKO 

95 % mieszkańców, w deklaracjach składanych na przestrzeni ostatnich lat oświadczyło, że 

kompostuje odpady biodegradowalne. 

PRACOWNIK URZĘDU MIASTA I GMINY STOPNICA, SKONTAKTUJE SIĘ Z 

MIESZKAŃCAMI, którzy zadeklarowali w złożonych wcześniej deklaracjach, iż segregują 

odpady, ale nie posiadają kompostownika w celu poinformowania, o możliwości złożenia 

deklaracji, która zawierać będzie oświadczenie, iż odpady komunalne ulegające biodegradacji 

kompostowane są na terenie nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości, będą mogli 

złożyć nową deklarację, i skorzystać z możliwości wnoszenia zmniejszonej opłaty miesięcznej 

w wysokości 12,50 zł.  

USTAWODAWCA WYKLUCZYŁ MOŻLIWOŚĆ, ZADEKLAROWANIA PRZEZ 

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI GROMADZENIA ODPADÓW W SPOSÓB 

NIESELEKTYWNY (ZMIESZANY).  

SEGREGOWANIE ODPADÓW JEST OBOWIĄZKIEM USTAWOWYM.  

Wobec powyższego właściciel w/w nieruchomości, który dotychczas deklarował, że nie 

segreguje odpadów, ma obowiązek złożenia deklaracji i oświadczenia, że będzie 

segregował odpady. Ustawodawca pozostawił do jego wyboru jedynie kwestię czy będzie on 

kompostował odpady ulegające biodegradacji (stawka 12,50 zł) czy też odpady te będzie 

oddawał do zagospodarowania (w brązowym worku) podmiotowi, który świadczył będzie 

usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych (stawka 15,00 zł).      

 

Gminny system odbierania odpadów nie będzie obejmował nieruchomości 

niezamieszkałych (w tym takich na których prowadzona jest działalność gospodarcza) ze 

względu na fakt, iż ich włączenie spowodowałoby konieczność pokrywania kosztów jego 

funkcjonowania ze środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości zamieszkach 

bądź budżetu gminy, co jest niedopuszczalne i stanowiłoby naruszenie obecnych przepisów 

prawa. 

 

Ustawodawca ustanawiając maksymalną wysokość stawki za gospodarowanie odpadami, 

pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych, doprowadził do sytuacji w której 

maksymalna stawka ustalona przez ustawodawcę, jest nawet kilkukrotnie mniejsza od 

rzeczywistych, rynkowych kosztów takiej usługi. 

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, instytucje oraz właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady, mają obowiązek samodzielnie zawrzeć umowę 

na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z podmiotami wpisanymi do Rejestru 

Działalności Regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica.  

 

 


