
PROBLEMY Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W GMINIE WĘGIERSKA GÓRKA W 2020 ROKU!! 

 

 Obecnie trwają intensywne prace związane z ustaleniem stawki za gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi na 2020 rok w Gminie Węgierska Górka. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że stawka na 2020 rok 

wzrośnie, co spowodowane jest głównie wzrostem opłaty środowiskowej, wyższymi stawkami za 

przetwarzanie odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych, podwyższeniem 

płacy minimalnej ze znaczącym wzrostem cen energii czy koniecznością spełnienia wyższych wymogów 

recyklingowych narzuconych przez Unię Europejską. Opłaty środowiskowe na przestrzeni minionych lat 

znacznie wzrosły i niestety zgodnie z rozporządzeniem będą nadal wzrastać, co przedstawia poniższa tabela: 

 

Nazwa odpadu Jednostkowa stawka opłaty za tonę składowanego odpadu  

w poszczególnych latach ( opłata środowiskowa) 

2017 2018 2019 2020 

Popiół 20 zł 170 zł 220 zł 270 zł 

Zmieszane 

Odpady 

120 zł 140 zł 170 zł 270 zł 

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe 

120 zł 170 zł 220 zł 270 zł 

 

Wzrost ceny za przyjęcie odpadów stałych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych                  

( RIPOK) od 2017 do 2020 roku. 

Rodzaje odpadów 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

Żużel, popioły                                                                              5 zł/Mg                  40 zł/Mg              55 zł/Mg 378 zł/Mg 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych                                      

160 zł/Mg              170 zł/Mg             240zł/Mg 302,40 zł/Mg 

Opakowania zaw. substancje 
niebezpieczne                    

990 zł/Mg             2000zł/Mg          2000zł/Mg 5400,00 zł/Mg 

Zmieszane odpady z betonu , 
gruzu ceglanego 

           -          -              -  

- drobny                                                                          80 zł/Mg                 80 zł/Mg              80 zł/Mg 86,40 zł/Mg 

- gruby                                                                          400 zł/Mg               400zł/Mg                  450zł/Mg 594,00 zł/Mg 

- lekki                                                                            400 zł/Mg               600zł/Mg            1000zł/Mg 1080,00 zł/Mg 

Odpady ulegające 
biodegradacji                                          

250 zł/Mg               250zł/Mg            300zł/Mg 432,00 zł/Mg 

Zużyte urządzenia elekt. i 
elektron (niekompletne)        

800 zł/Mg              800 zł/Mg             800 zł/Mg 1620,00 zł/Mg 

Odpady wielkogabarytowe 455 zł/Mg              600 zł/Mg             800 zł/Mg 1620,00 zł/Mg 

 



Z informacji uzyskanych z prasy, z mediów jak i z wszelkiego rodzaju czasopism wynika, że prawie wszystkie 
gminy w Polsce podniosły lub planują zwiększyć stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skala 
podwyżek różni się w zależności od instalacji i recyklingu, którym dysponuje RIPOK. Niewątpliwie na 
podwyżki cen odbioru odpadów również duży wpływ ma nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie ustawodawca narzuca gminom maksymalne stawki opłat 
dotyczące nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe) jak i 
nieruchomości niezamieszkałych. W związku z powyższym większość gmin musi obniżyć te stawki, co 
skutkuje jeszcze większymi wydatkami, które będą musiały pokryć gminy z własnych środków, czyli z naszych 
podatków. Dla zobrazowania sytuacji finansowej gospodarki odpadami, przedstawiamy planowane wydatki 
i dochody w 2020 r.  
 

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU: 

 
 

  
nieruchomości 

zamieszkałe 
domki 

letniskowe 
nieruchomości 
niezamieszkałe 

Razem 

DOCHODY 3 563 988,00 zł 30 912,00 zł 337 735,00 zł 3 932 635,00 zł 

WYDATKI 3 514 920,00 zł 57 680,00 zł 412 000,00 zł 3 984 600,00 zł 

Różnica pomiędzy 
wpływami a wydatkami 

49 068,00 zł -26 768,00 zł -74 265,00 zł -51 965,00 zł 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Poniżej dla porównania przedstawiamy dane związane z dochodami i wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w latach 2015-2019: 
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DOCHODY WYDATKI



 
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2015-2019 

 

ROK 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 
Planowane w 

2019r. 

DOCHODY 1 293 208,88 zł 1 466 293,70 zł 1 575 781,65 zł 1 787 652,13 zł 2 200 000,00 zł 

WYDATKI 1 451 690,92 zł 1 813 433,91 zł 2 107 431,56 zł 2 215 282,83 zł 2 490 000,00 zł 
Różnica pomiędzy 

wpływami a wydatkami -158 482,04 zł -347 140,21 zł -531 649,91 zł -427 630,70 zł -290 000,00 zł 

 
 
 

 

 

Na najbliższej sesji grudniowej Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz nie wyższą niż maksymalna stawka za odpady komunalne 

zbierane w sposób selektywny przewidywane w Ustawie, które wynosić będą 2% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – na mieszkańca z zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach.  

Podsumowując, narzucenie wysokich cen przez składowiska, podwyższenie płacy minimalnej, wzrost opłaty 

środowiskowej jak również nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia                              

13 września 1996 r. wiąże się z podwyższeniem kosztów funkcjonowania systemu, które muszą pokryć 

mieszkańcy. Z tego też powodu 2020 roku opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wzrosną. 

Wprowadzenie podwyżek na pewno usprawni i uszczelni system gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminie Węgierska Górka. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy poprzez rzetelną 
segregację odpadów dbają o czystość naszej Gminy. 
 

 

  

 

zł0,00

zł500 000,00

zł1 000 000,00

zł1 500 000,00

zł2 000 000,00

zł2 500 000,00

zł3 000 000,00

2015r. 2016r. 2017r. 2018r. Planowane w
2019r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2015-2019

DOCHODY WYDATKI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


