
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami 

Od 1 stycznia 2020 r. w Gminie Sulików będą obowiązywały nowe stawki opłat 

za gospodarowanie odpadami. W październiku br. podczas sesji Rada Gminy 

Sulików przyjęła je w drodze uchwały. Fala znacznych podwyżek opłat za 

wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotknie większość gmin  
w całej Polsce.  

Ile będzie wynosiła nowa opłata? 

Od 1 stycznia 2020 roku mieszkańcy naszej gminy będą więc musieli zapłacić za odbiór  

i gospodarowanie odpadami: 

23 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  
w sposób selektywny od jednego mieszkańca, 

46 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych. 

Na czym polegają nowe zasady gospodarki odpadami, jakie wprowadza 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ? 

Po pierwsze: Ustawodawca wprowadza obowiązek selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych.  

Do tej pory każdy mieszkaniec mógł dokonać wyboru czy segreguje odpady czy też nie. 

Znowelizowane przepisy prawa  nakładają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów na 

każdego właściciela  nieruchomości. Dzięki temu będzie możliwe pozyskanie większej 
ilości surowca nadającego się do recyklingu.  

Po drugie: Ustawa przewiduje sankcje za niewypełnienie obowiązku segregacji. 

W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady komunalne niewypełniania 

obowiązku segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości, nastąpi powiadomienie 

Urzędu Gminy Sulików. Pracownicy Urzędu zobowiązani będą, po przeprowadzeniu 
określonej procedury, do wydania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty.   

Po trzecie: Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. sklepy, 
przedsiębiorstwa) mają również obowiązek segregacji. 

Gminy mają możliwość ustalenia czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych  

pozostaną w systemie opłat gminnych (tzn. płacą za wywóz odpadów za pośrednictwem 

Urzędu). Jeśli Rada Gminy zdecyduje inaczej – właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych będą musiały podpisać umowę indywidualną z podmiotem 
odbierającym odpady (rozliczać się bezpośrednio z podmiotem odbierającym odpady). 

Po czwarte: System gospodarki odpadami musi się bilansować.  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania 

odpadami komunalnymi musi się bilansować. Oznacza to, że gminy nie mogą ani zarabiać 

na systemie, ani do niego dopłacać. Ustalenie w Gminie Sulików stawek na poziomie  

23 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  

w sposób selektywny  i 46 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 



selektywny, poprzedziły szczegółowe analizy. Wynika z nich, że  bilansowanie się 

systemu możliwe jest dopiero przy tak ustalonym poziomie opłat.  

Co ma wpływ na koszty ? 

Opłata za korzystanie ze środowiska  

Jednym z najważniejszych czynników, który ma wpływ na koszty gospodarki odpadami, 

jest wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, zwanej potocznie opłatą 

„marszałkowską”. O jej wysokości decyduje Minister Środowiska. W latach 2017-2020 

wzrost opłaty „marszałkowskiej” z tytułu składowania odpadów sięgnął aż 263 %. Opłata 

za korzystanie ze środowiska ma bezpośredni wpływ na kalkulację stawek dla 
mieszkańców. 

Wzrost wymagań technicznych  

Jako kolejną przyczynę wzrostu opłaty za odpady należy wskazać wzrost kosztów 

Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wynikający m.in. 

ze zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach, dokonanych w wyniku nowelizacji tej 

ustawy przez Sejm RP we wrześniu 2018 r. Mowa tu o restrykcyjnych przepisach 

dotyczących wyposażenia zakładów w kosztowne systemy monitoringu wizyjnego i inne 
technologiczne wymagania. 

Wzrost cen energii 

Podwyższenie „opłaty śmieciowej” powoduje też wzrost cen energii dla dużych podmiotów 

gospodarczych. Rachunki za energię elektryczną w porównaniu do minionego roku 

wzrosły i to w sposób znaczący. Obecnie koszty z tego tytułu są o ponad 60 proc. wyższe 
niż w 2018 roku. 

Wzrost płacy minimalnej  

Zwiększenie opłaty spowodowane jest też wzrostem płacy minimalnej ustalanej 

przepisami prawa. W 2017 roku płaca minimalna wynosiła 2000,00 zł. W 2019 roku to 
kwota 2450,00 zł. W roku 2020 będzie to kwota 2600,00 zł. 

Wzrost cen paliwa 

Na ten stan rzeczy ma także wpływ wzrost cen paliwa, które stale rosną. Koszty 

transportu, co oczywiste, mają wpływ na wzrost kosztów całego systemu gospodarowania 
odpadami. 

Ilość wytwarzanych odpadów 

Statystyki i analizy pokazują, że mieszkańcy naszej gminy z roku na rok wytwarzają 

więcej odpadów. W 2017 roku wytwarzaliśmy 1755,42 ton odpadów, w roku 2018 – 

1802,61 ton, a w roku 2019 będzie to najprawdopodobniej 1900,42 ton. Oznacza to, że 

każdy mieszkaniec wytwarza rocznie średnio 392 kg odpadów. To ogromna ilość 
odpadów, za którą niestety trzeba zapłacić.  

Rośnie także ilość niesegregowanych odpadów komunalnych. Porównując rok 2017 do 

2019 ich ilość ta wzrosła o blisko 206 ton. Musimy mieć na uwadze, że każdy wytworzony 

niesegregowany odpad oznacza zwiększone koszty przyjęcia na składowisku. A koszty ich 

zagospodarowania są jednymi z najwyższych. 



Duży obszar gminy 

Na koszty zagospodarowania odpadów ma też wpływ specyfika naszej gminy.  Mieszkamy 

na dużym terytorialnie obszarze, gdzie dominuje zabudowa niska - domy jednorodzinne 

bardzo rozproszone. Do każdej miejscowości i domu trzeba dojechać, by odebrać śmieci. 

W miastach, gdzie dominują blokowiska, co oczywiste – ich odbiór staje się tańszy.  

W związku z taką zabudową, produkujemy też konkretną ilość ciężkich odpadów - 

biodegradowalnych i popiołu. 

Podwyższona opłata. 

Ustawodawca wprowadza swoistą karę dla właścicieli nieruchomości, którzy nie będą 

wykonywać obowiązku segregacji odpadów. Będzie to kwota nie mniejsza niż 

dwukrotność dotychczasowej wysokości opłaty, ale nie może być wyższa niż 

czterokrotność  tej opłaty. Zwielokrotniona opłata ma bowiem wymusić obowiązek 

segregowania odpadów. Stąd pojawia się przyjęta przez Radę Gminy Sulików nowa 

stawka w kwocie 46 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny.  

Poziom recyklingu. 

Nieosiąganie poziomów recyklingu przez gminę wpłynie dodatkowo na nałożenie przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska kar finansowych. W 2020 roku musi on 

wynieść 50 procent. Starajmy się zatem prawidłowo segregować odpady, sięgnijmy do 

ulotek, materiałów zamieszczonych na http://sulikow.pl/odpady/zasady-segregacji-w-
gminie.html. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   

W naszej gminie w środy i soboty czynny jest PSZOK, gdzie mieszkańcy mogą przywieźć 

odpady wielkogabarytowe, których chcą się pozbyć bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów. Tym sposobem nie muszą czekać na coroczną akcję ich zbiórki   

w poszczególnych miejscowościach. 

Worki i odbiór spod drzwi 

W ramach opłaty za odpady Gmina Sulików zapewnia mieszkańcom worki na śmieci 

przeznaczone na segregację. W ten sposób poszczególne frakcje odpadów są odbierane 
przez firmę „spod drzwi”.  

Po co segregować, skoro wszystkie odpady trafiają do jednej śmieciarki? 

Jest to nieprawda. Gdy widzimy dwie frakcje odpadów wrzucane do jednego samochodu, 

zwróćmy uwagę, że przedsiębiorca korzysta z nowoczesnego taboru, komora śmieciarki 
podzielona jest na dwie części. Śmieci nie są mieszane. 

Ja nie wytwarzam śmieci! 

Pamiętajmy, że opłata na terenie naszej gminy ustalona została od każdej 

zamieszkującej daną nieruchomość osoby. Ustawodawca nie przewidział możliwości 
różnicowania opłat w zależności od ilości wytworzonych odpadów.  
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Gdzie można znaleźć więcej informacji o zmianach ? 

Wszelkie informacje dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi można 

znaleźć na stronie http://sulikow.pl/odpady/zasady-segregacji-w-gminie.html.  

Ponadto szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Sulików Katarzyna 
Kasza pod numerem telefonu 75 77 87 288. 
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