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W różnych systemach gospodarki 
odpadami występują różne 
zagadnienia „okołodemograficzne”:

▪ przyrost liczby mieszkańców lub

▪ depopulacja,

▪ niezgodność liczby osób 
zadeklarowanych z faktycznie 
zamieszkującymi.

Demografia

Gdańsk, 4.10.2018
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Demografia - Łódź

Gdańsk, 4.10.2018
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Demografia - Kraków

Gdańsk, 4.10.2018
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Demografia – rejon Bielska-Białej

Gdańsk, 4.10.2018
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Demografia – 3 gminy Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Gdańsk, 4.10.2018
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Praktycznie we wszystkich 
przypadkach odnotowano wzrost 
wskaźnika nagromadzenia odpadów. 

W gminach z występującą 
depopulacją tendencja wzrostowa 
wskaźnika nagromadzenia jest wyższa 
od stopy depopulacji.

Wzrosty ilości odpadów „na głowę” od 2017 do 
2020:

▪ WM bez ZTPO:  +7%,

▪ WM z ZTPO:      +14%

▪ gminy O+Z:       +16%

▪ gminy O/Z:       +12%.

Odpady – wskaźniki nagromadzenia i ilości

Gdańsk, 4.10.2018
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Odpady - Łódź

Gdańsk, 4.10.2018
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Odpady - Kraków

Gdańsk, 4.10.2018
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Odpady – rejon Bielska-Białej

Gdańsk, 4.10.2018
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Odpady – 3 gminy Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Gdańsk, 4.10.2018
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Wskaźniki nagromadzenia 

Gdańsk, 4.10.2018
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Wprowadzenie systemu pięciopojemnikowego (-workowego) w różnych systemach posiada 

różny wpływ na kształtowanie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
ze względu na niejednolitość systemów przed zmianą ustawową.

Przedstawiono zmianę kosztów dla popularnego wcześniej systemu „suche, mokre, szkło” 
w wielkim mieście z ZTPO.

Miesięczny koszt na 1 mieszkańca: 3,48 zł.

Koszty – system pięciu pojemników

Gdańsk, 4.10.2018
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Znowelizowana ucpg wprowadziła obowiązek selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych na wszystkich nieruchomościach. 

Zniesiony został przepis umożliwiający złożenie przez właścicieli nieruchomości deklaracji 
uwzględniającej nieselektywne gromadzenie odpadów na nieruchomości i ponoszenie wyższych 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

Ustalona wielkość spadku przychodów z tego tytułu w wielkim mieście z instalacją ZTPO w 

poziomie cen roku 2019 wyniosła 10.584.732 zł, co stanowi 4,7% kosztów systemu.

Oznacza to konieczność zwiększenia opłaty od 1 mieszkańca o 1,14 zł miesięcznie.

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Gdańsk, 4.10.2018



20

Zgodnie ze znowelizowaną ucpg przystąpienie właściciela NN do systemu gminnego (też 

pozostania w tym systemie!) następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości 
wyrażonej w formie pisemnej.

Dokonano wyliczenia skutków finansowych całkowitego wyłączenia nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w wielkim mieście z instalacją ZTPO. 

W poziomie kosztów 2019 r. zmniejszenie dochodu rocznego budżetu miasta wyniesie 
54.351.341 zł, co stanowi 24% dochodów systemu.

Wpływ uszczuplenia dochodów z tego tytułu na koszt ponoszony przez 1 mieszkańca jest trudny do 
oszacowania.

Dobrowolność przystąpienie NN do systemów gminnych
czy może dobrowolność pozostania?

Gdańsk, 4.10.2018
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Wyliczony w wielkim mieście z instalacją TPO ubytek dochodów z tego tytułu wynosi w 

poziomie cen  z roku 2019 23.831.119,14 zł, co powoduje konieczność podniesienia stawek 

miesięcznych dla mieszkańca o 2,57 zł.

Obniżenie stawki opłaty za pojemnik

Gdańsk, 4.10.2018
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W systemach wielkomiejskich wpływ zabezpieczenia roszczeń jest znikomy, wartości 
oszacowane dla systemu w mieście z ZTPO koszt gwarancji zamknął się sumarycznie kwotą 
225.000 zł, co daje kwotę rzędu 0,65 zł/Mg odpadów i miesięczny koszt na mieszkańca 

wynoszący 3 gr.

W systemach mniejszych wpływ kosztu zabezpieczenia roszczeń jest jeszcze mniej istotny i wynosi 
ok. 2 gr. na mieszkańca miesięcznie.

Zabezpieczenie roszczeń

Gdańsk, 4.10.2018
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Wartość monetarna zmiany prawnej jest trudna do wyliczenia ze względu na zróżnicowanie 
systemów gospodarowania odpadami. 

Wpływ na koszt gospodarowania odpadami oszacowano na przykładzie dwóch systemów: jednego 
wielkomiejskiego i jednego międzygminnego.

▪ system wielkomiejski: nakłady inwestycyjne 4,1 mln zł, wpływ na koszt 1Mg 3,14 zł, wpływ na 

opłatę: 12 groszy,

▪ system międzygminny: nakłady inwestycyjne 310 tys. zł, wpływ na koszt 1Mg 2,09 zł, wpływ 

na opłatę: 8 groszy.

Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów

Gdańsk, 4.10.2018
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Wzrost opłaty marszałkowskiej ma potencjalnie istotny wpływ na wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami.

Występuje znaczne zróżnicowanie tego wpływu w zależności od konfiguracji systemu 
zagospodarowania odpadów i stosowanych technologii przetwarzania. 

Obserwowane jest również stosowanie „zabiegów optymalizacyjnych”, w szczególności: 

▪ zaniżanie ilości odpadów 19 12 12 kierowanych do składowania, 

▪ nadawanie kodu 19 05 99 odpadom niebędącym stabilizatem, 

▪ stosowanie stawki obniżonej dla stabilizatu pomimo nieosiągnięcia parametrów AT4, straty prażenia i TOC,

▪ nadawanie kodu 19 05 03 odpadom, które nie są kompostem niedopowiadającym wymaganiom.

Nieład związany z brakiem regulacji wykonawczych w zakresie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Opłata marszałkowska

Gdańsk, 4.10.2018



25

Gdańsk, 4.10.2018
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Bazując na prognozie ilości odpadów, wskaźnikach nagromadzenia i sposobie gospodarowania odpadami 
komunalnymi ustalono, że udział kosztów opłaty marszałkowskiej za składowanie balastu 19 12 12 
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

wielkie miasto bez ZTPO              wielkie miasto z ZTPO

Opłata marszałkowska w zakresie 19 12 12 – wielkie miasta

lp. rok zł/os

1 2017 0,92

2 2018 1,68

3 2019 2,06

4 2020 3,34

wzrost [4-1] 2,42

BRAK WPŁYWU

Gdańsk, 4.10.2018
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Bazując na prognozie ilości odpadów, wskaźnikach nagromadzenia i sposobie gospodarowania 
odpadami komunalnymi ustalono, że udział kosztów opłaty marszałkowskiej za składowanie 
balastu 19 12 12 w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

gmina miejska O+Z razem             gmina miejska O+Z rozdzielone

Opłata marszałkowska w zakresie 19 12 12 – systemy międzygminne

BRAK WPŁYWU

lp. rok zł/os

1 2017 1,18

2 2018 2,23

3 2019 2,73

4 2020 4,31

wzrost [4-1] 3,13

Gdańsk, 4.10.2018
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Wpływ zmian legislacyjnych na opłatę
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Dziękuję

Marcin Chełkowski

marcin.chelkowski@ivwpolska.pl

Gdańsk, 4.10.2018


