KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ELBLĄGU

Elbląg, dnia 06.12.2018r.

STAWKI OBOWIAZUJACE OBECNIE
Przyjęte uchwałą RM w 2017 roku

9.50 zł od mieszkańca
za odpady zbierane selektywnie

16,63 zł od mieszkańca
za odpady zbierane w sposób nieselektywny

Selektywną zbiórkę odpadów deklaruję około 95% mieszkańców

Przyczyny wzrostu kosztów zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wprowadzona przez Rząd skokowa podwyżka opłaty środowiskowej za
składowanie nieprzekompostowanych frakcji odpadów komunalnych
i podobnych wzrosła odpowiednio
-

2016- 2017 – 24,15 zł
w 2018r. – 140 zł
w 2019r. – 170 zł
w 2020r. - 270 zł

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska (Dz. U. 2017 poz. 723).
koszt opłaty za korzystanie ze środowiska
w tys. zł w latach 2017 - 2020
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Przyczyny wzrostu kosztów odbioru odpadów
• Główną przyczyna jest wprowadzenie przez Rząd obowiązku selektywnego zbierania odpadów
ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Dz.U.2017 poz.19)

• dodatkowo zwiększono częstotliwość odbierania ww. odpadów (w stosunku do odbioru odpadów
zielonych) dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, niezamieszkałej na jeden raz w tygodniu.
• dodatkowo zwiększono częstotliwości odbierania odpadów wielkogabarytowych z zabudowy
wielorodzinnej z trzech razy w miesiącu na jeden raz w tygodniu,
Zmiany zostały wprowadzone z dniem 1 listopada 2018r. Uchwałą NR XXXV/750/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniającą uchwałą z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzrost kosztów funkcjonowania przewoźników w tym:
 płacy minimalnej: styczeń 2015 - 1850 zł, od stycznia 2019 r. - 2250 zł
 cen paliw: styczeń 2015 – 4,31 zł/ litr ON ; grudzień 2018 r. - 5,20 zł/litr ON
 kosztów serwisowych oraz napraw i remontów śmieciarek
 konieczności wymiany pojazdów do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Elbląg (z
rocznika 2001 na 2004 w związku z wymogiem określonym w SIWZ)
 kosztów utrzymania bazy ze względu na wzrost opłat za energię elektryczną.

„Podejmujemy szereg działań, aby tych opłat nie podnosić, ale tego nie unikniemy, bo jeśli jest
taki tragiczny wzrost opłaty środowiskowej, to ktoś musi za to zapłacić. Nam nikt pieniędzy nie
dołoży, funkcjonujemy wyłącznie z opłat wpływających od mieszkańców”
-Dorota Lew-Pilarska Przewodnicząca Związku Międzygminnego woj. wielkopolskiego
„ Prawie czterokrotny wzrost! W tym zakresie to polityka państwa i decyzje, które zapadają
na szczeblu centralnym, mają kluczowe znaczenie. Można wyobrazić sobie jak odczulibyśmy
to w portfelach gdyby w ciągu 3 lat cena ropy wzrosła z 4,5 zł do na przykład 15 zł za litr.
Dokładnie takie zjawisko obserwujemy w świecie odpadów”
- Artur Czyżewski, prezes spółki Inneko – ZUO Gorzów Wielkopolski

„System śmieciowy musi się bilansować… Jeżeli rząd polski podnosi opłatę za składowanie
odpadów my jako gmina chcąc - nie chcąc musimy się do nowego prawa dostosować”
- Maciej Ostrowski burmistrz gminy Myślenice
„…teraz jesteśmy zmuszeni do skorygowania stawek, ponieważ rząd wprowadził szereg zmian,
które wprost przekładają się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami…,
jesteśmy to zmuszeni zrobić, bo decyzją ministra środowiska wzrosła tzw. opłata
środowiskowa. Wzrosły też koszty firm śmieciowych: ceny benzyny, prądu i płaca minimalna.
Miasto na śmieciach nie zarabia, wszystko idzie na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami”
- Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi

OBECNE OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH
Miasto

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł/os]
odpady zbierane w sposób
selektywny

odpady zbierane w sposób
nieselektywny

Bydgoszcz

13,00

39,00

Grudziądz

19,50

39,00

Bielsko Biała

14,00

30,00

Ruda Śląska

14,50

29,00

Zabudowa jednorodzinna: 32,50

Zabudowa jednorodzinna: 48,50

Zabudowa wielorodzinna: 19,50

Zabudowa wielorodzinna: 29,00

Jaworzno

15,00

29,00

Jelenia Góra

15,00

25,00

Zabudowa jednorodzinna: 26,00

Zabudowa jednorodzinna: 39,00

Zabudowa wielorodzinna: 16,00

Zabudowa wielorodzinna: 24,00

Tczew

15,50

26,00

Kartuzy

15,00

28,00

Pelplin

15,00

27,00

Kraków

Suwałki

Propozycja ceny dla mieszkańca miasta Elbląg (od 01.03.2019)
to 12,30 zł za odpady zbierane selektywnie i 21,60 zł za odpady zbierane nieselektywnie
wzrost o 30%
Miasta które wprowadzają podwyżki na wywóz odpadów od 1 stycznia 2019 roku

Łódź
Tarnowo Podgórne
Ciechanów

z 7 zł na 13 zł i z 12 na 22 zł --- 83-85%
z 10 zł na 15 zł i z 20 na 30 zł --- o 50%
z 9,50 zł na 13 zł i z 16 na 25 zł --- 35 % - 55%

ROZLICZENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Nazwa

Dochody z opłaty
Nadwyżka z lat
poprzednich

Razem dochody

wydatki administracyjne

Nadwyżka /deficyt

2017

2018
(31.12.2018)

12 405 824,00

14 198 691,16

14 800 000,00

900 509,00

0,00

0,00

ROZLICZENIE SYSYEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatki na odbiór i
zagospodarowanie

Razem wydatki

2016

13 306 333,00

14 198 691,16

14 800 000,00

14 644 436,00

14 905 268,96

16 884 557,00

548 396,00

580 801,66

596 067,00

15 192 832,00

15 486 070,62

17 480 624,00

(-) 1 886 499,00

(-) 1 287 379,46

(-) 2 680 624,00

W ostatnich 3 latach miasto dopłaciło do systemu
prawie 6 milionów złotych

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
w roku bieżącym i przyszłym
Odbiór odpadów komunalnych
Miesięczny koszt odbioru odpadów
komunalnych
Roczny koszt odbioru odpadów

Zagospodarowanie odpadów
komunalnych
Miesięczny koszt zagospodarowania odpadów
Roczny koszt zagospodarowania odpadów

Koszty odbioru i zagospodarowania
odpadów
Miesięczny koszt
Roczny koszt

2018

2019

370 000,00 zł

559 650,00 zł

4 440 000,00 zł

6 715 800,00 zł

2018

2019

1 037 552,00 zł

1 146 500,00 zł

12 450 624,00 zł

13 758 000,00 zł

2018

2019

1 407 552,00 zł

1 706 150,00 zł

16 890 624,00 zł

20 473 800,00 zł

Zakładany roczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu (bez kosztów administracyjnych) to

ponad 3,5 miliona złotych

Odpady komunalne odebrane i zagospodarowane
w latach 2015-2018
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33909,682
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36933,477

2017
37856,293
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38919,82

Jeżeli stawka za wywóz odpadów nie zostanie
skorygowana deficyt w systemie gospodarowania
odpadami na koniec roku 2019 wyniesie narastająco

ponad 6 milionów 300 tysięcy złotych

