
 



 



 

 Jak wskazano wyżej, głównym czynnikiem mającym wpływ na potrzebę zmiany opłaty za 

gospodarowanie odpadami od mieszkańców jest wzrost ilości wytwarzanych odpadów, co 

powoduje wzrost kosztów ich odbioru i transportu oraz kosztów zagospodarowania. 

 Do końca roku 2019 Związek otrzymywał środki finansowe za wysegregowane przez 

mieszkańców odpady (papier, tworzywo sztuczne i szkło). W roku 2020 sytuacja  

ta uległa diametralnej zmianie, z uwagi na załamanie na rynku surowców wtórnych, co było 

pokłosiem braku zainteresowania rynku azjatyckiego odpadami pochodzącymi z Europy. Na 

rynku krajowym również nie było popytu na te odpady. Sytuacja skutkowała i nadal skutkuje 

tym, że Związek każdego miesiąca płaci Instalacji Komunalnej za zagospodarowanie każdej tony 

odpadów selektywnych. Ceny te są zmienne i zależą od popytu na rynku na poszczególne 

odpady. Do dalszej sprzedaży możliwe są tylko i wyłącznie surowce czyste i dobrej jakości, co 

wymaga dużego nakładu pracy instalacji przy ich doczyszczaniu. W efekcie, tylko pewną, 

najlepszą jakościowo część odpadów udaje się Instalacji zbyć. Pozostała przekazywana jest 

odpłatnie do dalszego zagospodarowania w procesach odzysku i unieszkodliwiania. 

 System powinien się sam finansować, a obecnie obowiązujące stawki nie wystarczają na 

pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem wszystkich odpadów. Należy podkreślić, że 

dotychczasowe działania Związku pozwoliły na utrzymanie stawki w wysokości 27 zł/osobę  i 169 

zł w przypadku domków letniskowych w możliwie najdłuższym czasie, a stawka ta była na 

poziomie zdecydowanie niższym  niż przewidziany w ustawie jej maksymalny wymiar. 

 Reasumując, by system mógł funkcjonować, zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

jest niezbędna. Zgromadzenie Związku nie miało zatem innej możliwości, jak tylko jej 

podniesienie, czyli urealnienie do rzeczywiście ponoszonych kosztów.  

 Zaznaczamy również, że mieszkańcom domów jednorodzinnych posiadającym własny 

kompostownik i kompostującym w nim bioodpady nadal przysługuje zwolnienie z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 zł od nieruchomości. Aby ta ulga przysługiwała, 

właściciel nieruchomości, który z tej ulgi dotychczas nie korzystał,  musi złożyć nową deklarację. 
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