
 

 

➢ ODBIÓR ODPADÓW SPRZED POSESJI – zgodnie z harmonogramem. 
➢ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW. 
➢ ZBIÓRKI OBJAZDOWE. 
➢ FUNKCJONOWANIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(PSZOK/mPSZOK) – mieszkańcy oddają odpady bez limitu. 
➢ ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE STRZYKAWEK I IGIEŁ. 
➢ ZWIĘKSZONA CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POZA HARMONOGRAMEM. 
➢ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE LEKÓW Z APTEK I WYZNACZONYCH PUNKTÓW – 

prawie 30 punktów na terenie Związku. 
➢ KAMPANIE INFORMACYJNE – blankiety opłat, ulotki, plakaty, naklejki  

na pojemniki. 
➢ EDUKACJA – w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 
➢ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU. 

  

 
 

✓ Renegocjowanie części umów prowadzące do obniżenia kosztów obsługi 
administracyjnej. 

✓ Wymiana centrali telefonicznej w celu ułatwienia kontaktu Interesantów  
z Biurem. 

✓ Wymiana oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami 
komunalnymi w celu usprawnienia pracy (jeden program zastąpił trzy). 

✓ Utworzono Biuro Obsługi Klienta (BOK). 
✓ Utworzono dodatkowe stanowiska do kontroli w terenie  

– kontroli podlegają zarówno wykonawcy (jakość usług), jak i mieszkańcy 
(wywiązywanie się z obowiązujących przepisów w gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi). 

✓ Wdrożona została darmowa aplikacja dla mieszkańców Związku  
„Kiedy Wywóz”. 

✓ Wprowadzono zwolnienie z tytułu Karty Dużej Rodziny (KDR)  
– szósta i kolejna osoba w rodzinie posiadającej KDR nie płaci za odpady. 

✓ Prowadzone są kampanie edukacyjne oraz informacyjne już od poziomu 
przedszkoli oraz szkół podstawowych. 

Co robimy dla poprawy  

jakości usług i obniżenia kosztów? 

Za co płacisz? 



 

1. Obowiązkowa segregacja odpadów na 5 frakcji.  

2. Podwyższone stawki dla osób niespełniających obowiązku selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 
 

3. Niskie maksymalne stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych (opłaty 
ustawowo zaniżone do wysokości, która nie pokrywa realnych kosztów obsługi 
tego typu nieruchomości). 
 

4. Koniec z umowami ryczałtowymi za odbiór odpadów komunalnych  
– od 2020r. płacimy za każdy kilogram odpadów: 

• 2019 r. – PSZOK: 140 tys. zł ryczałt miesięcznie; 

• 2020 r. – PSZOK: 380 tys. zł miesięcznie. 

1. Ciągły wzrost ilości odpadów komunalnych. 
2. Wzrost cen zagospodarowania i odbioru odpadów (średnio ceny rosną 25% rok 

do roku). 
3. Utrudnienia ze zbytem surowców wtórnych. 
4. Stały wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalonej przez Ministra Środowiska, 

wzrost o prawie 300% w przeciągu 3 lat: 

• 2017 r. – 74,26 zł za tonę odpadów składowanych; 

• 2020 r. – 270 zł za tonę. 
5. Wzrost cen energii i cen paliw. 
6. Wzrost płacy minimalnej (o blisko 50% w przeciągu 5 lat). 
7. Wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania 

odpadów (zaostrzenie przepisów ppoż, monitoring itp.). 
8. Koszty skrócenia czasu magazynowania odpadów. 

 

PRZYCZYNY WZROSTU OPŁAT 

NOWE PRZEPISY  
(ustawowe przyczyny) 

 

WZROST KOSZTÓW  
(pozaustawowe przyczyny) 

 

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wykorzystywane przez Związek  
jedynie na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 
 

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalane są zgodnie z założeniem 
o samofinansowaniu się systemu. Gminy (w tym Związek) nie mogą czerpać z systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi dodatkowych dochodów, jak również nie mogą finansować 
systemu z innych źródeł. 

 


