
Powody wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

niezamieszkanych od 1 lutego 2022 r. 

Szanowni Państwo! 

Do 31.03.2020 r. stawki opłat kalkulowane były na podstawie rzeczywistego kosztu odbioru  

i zagospodarowania odpadów. Wskutek zmiany przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – 

Dz. U. z 2019 poz. 1579), która narzuciła arbitralnie wysokość maksymalnych dopuszczalnych stawek 

opłat, nie uwzględniając w żadnym stopniu kalkulacji kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. 

Ustawodawca określił maksymalne stawki, jakie gmina czy też związek gmin, może zastosować.  

Poniżej tabela przedstawiająca opłaty za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkanych, od początku 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami prowadzonego przez Związek Gmin Krajny (tabela 1.): 

Tabela 1. 

 

Z kolei nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

(Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach - Dz. U. 2021 poz. 1648), przywróciła 

realne maksymalne opłaty uwzględniające rzeczywiste koszty związane z odbiorem 

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

Powszechnie wiadomo, że wprowadzenie obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

(nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., stało się droższą formą organizacji gospodarki odpadowej 

niż wcześniej obowiązująca, dająca możliwość wyboru nieselektywnej zbiórki. Argument ten jest tym 

bardziej uzasadniony, że do dnia dzisiejszego nie wprowadzono odpowiedzialności, a tym samym 

partycypacji w kosztach chociażby producentów opakowań. Obowiązkowy odbiór 5 frakcji (plastik, 

papier, szkło, bio i odpadów zmieszanych tzw. resztkowych) po pierwsze zwiększył koszty ich odbioru, 

po drugie nie przełożył się wcale na poziomy recyklingu w naszym Związku.  

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów systematycznie rosną. Z analizy wszystkich kosztów 

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a wynikających z ofert Operatorów wynika, 

że na chwilę obecną wzrosły w stosunku do kosztów z roku 2019 o 137,07%. 

Przyjmując ceny za dany pojemnik na terenie Związku w okresie 01.02.2019 r. – 01.04.2020 r. 

uwzględniające % udział kosztów odbioru odpadów w sposób selektywny i nieselektywny (po 

Poj. pojemnika / 

worka w l. 

01.07.2013 01.02.2019 01.04.2020 01.07.2021 

selekt. niesel. selekt. niesel. selekt. selekt. 

120 11,00 zł 16,50 zł 15,50 zł 24,00 zł 5,90 zł 6,65 zł 

240 18,00 zł 27,00 zł 26,50 zł 39,00 zł 11,80 zł 13,35 zł 

1100 72,00 zł 108,00 zł 99,50 zł 149,00 zł 54,10 zł 61,40 zł 

7000 441,00 zł 661,50 zł 700,00 zł 920,00 zł 344,70 zł 390,70 zł 



uwzględnieniu faktu wypełnienia średnio w 70 % tych pojemników) otrzymujemy średnie opłaty na 

poziomie (tabela 2.): 

Tabela 2. 

l.p. Pojemność pojemnika / worka (l) 
Średnia opłata od 01.02.2019 do 

01.04.2020 

1 120 16,80 zł 

2 240 33,60 zł 

3 1100 115,00 zł 

4 7000 849,70 zł 

 

Poniżej tabela przedstawiająca aktualne maksymalne opłaty na poszczególne pojemniki oraz realne 

stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 

niezamieszkanych uwzględniające wszystkie koszty z tym związane (tabela 3.): 

Tabela 3. 

 

Uchwalenie przez Zgromadzenie stawek za poszczególne rodzaje pojemników na ww. poziomie 

odzwierciedla rzeczywiste koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, 

pozwalając jednocześnie zdjąć bezpośrednio z mieszkańców nie prowadzących działalności 

gospodarczej konieczność dofinansowywania gospodarki odpadami dla nieruchomości 

niezamieszkanych położonych w gminach naszego Związku. 

Jak zaoszczędzić na opłacie? 

1. Zgniatać, szczególnie odpady PET. 

2. Odizolować od odpadów komunalnych odpady tzw. poprodukcyjne. 

3. Przeanalizować i urealnić ilość i częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji w swojej 

deklaracji. 

4. Przestrzeganie zapisów statutu ogrodów działkowych w zakresie obowiązku kompostowania 

bioodpadów. 

 

 

l.p. 
Pojemność pojemnika / 

worka (l) 
Opłata maksymalna Opłata od 01.02.2022 r. 

1 120 24,94 zł 20,50 zł 

2 240 49,87 zł 41,00 zł 

3 1100 228,58 zł 189,00 zł 

4 7000 1454,60 zł 1290,00 zł 


