
Modelowe rozwiązania w gospodarce 

odpadami

Związek Gmin Wierzyca.



2012

W celu realizacji zadań wynikających z reformy systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi, gminy Regionu Południowego 

postanowiły wspólnie zorganizować gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 



30.10.2012

Rejestracja Związku Gmin Wierzyca

Zadania: 

➢ organizacja systemu  odbierania odpadów, funkcjonowanie 

systemu selektywnego zbierania odpadów, 

➢ budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

➢ edukacja ekologiczna.
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Ogłoszenie Statutu Związku Gmin Wierzyca
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Rozpoczęcie bezpośredniej obsługi właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz niezamieszkałych w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych poprzedzony przyjęciem pakietu uchwał:

Uchwały:

• w sprawie podziału obszaru gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca na sektory

• w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca, 

w zakresie odpadów komunalnych

• w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne

• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchom

ości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

• w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia st

awki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

• w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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Podstawowym elementem mającym wpływ na stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi jest wysokość ofert złożonych przez wykonawców usługi 

odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach 

ogłoszonego przetargu. Wymagania zamawiającego reguluje Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Kolejnymi pośrednimi czynnikami  mającymi wpływ na podwyżki stawek opłat są:

 wzrosły ogólne koszty pracy wykonawcy usługi (np. płaca minimalna 

brutto wzrosła z 1750 zł w 2015 roku do 2600 zł w 2020 roku),

 wzrosła tzw. opłata środowiskowa za składowanie odpadów (z 74,26 zł za 

tonę w 2016 roku do 270 zł w 2020 roku),

 wzrosły koszty zagospodarowania odpadów (np. tylko w ostatnich dwóch 

latach ceny w ZUOK - instalacji komunalnej wzrosły o ponad 70%),

Czynniki mające wpływ na podwyżki stawek 

opłat



Stawki opłat nieruchomości niezamieszkałe
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Osiągnięte poziomy 
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Koszty funkcjonowania systemu
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Zmiany w strukturze ZGW

2013 2017 2020

Przesłanki gmin, którymi  kierowały się przy podejmowaniu decyzji o wyjściu ze związku:

➢ Obniżenie kosztów gospodarowania odpadami (dopłaty gmin),

➢ Niezadowolenie mieszkańców z zakresu świadczonych usług,

➢ Możliwość bycia niezależnym w podejmowaniu decyzji o kształcie systemu 



Zmiany

➢ 10.2018 – wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki na terenie ZGW   

z podziałem na 5 frakcji

➢ 2018 – wyłączenie części nieruchomości niezamieszkałych (cmentarze)

➢ 2020 – wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych za wyjątkiem 

tzw. nieruchomości letniskowych



Oczekiwania

Zniesienie lub zmiana przepisów dotyczących:

- maksymalnych stawek opłaty za pojemnik dla nieruchomości 

niezamieszkałych, 

- maksymalnych stawek opłat  dla domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Dziękuję bardzo za uwagę.

Marcin Nowak

Związek Gmin Wierzyca


