
Podwyżka cen śmieci...Dlaczego ceny wzrosną?  

Na ostatniej sesji Rady Gminy Czorsztyn radni uchwalili podwyżkę cen za odbiór śmieci. Czym 

kierowała się nowa rada podejmując tą niepopularną decyzję – sposób kalkulacji cen 

przedstawiamy poniżej.  

Dyskusja nad sposobem kalkulacji cen za odbiór śmieci podjęta została przez nową Radę 

Gminy podczas komisji stałych: Komisji Administracyjno-Budżetowej i Rozwoju 

Gospodarczego oraz Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie temat 

przedstawiony został Radzie podczas sesji w dniu 7 grudnia 2018 r. Podczas jej obrad główna 

księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej wyjaśniła zebranym, że podwyżka cen za odbiór 

śmieci jest konieczna, ponieważ znacznie wzrosły zarówno  stawki odbioru odpadów na 

składowisku, jak również ilość oddawanych śmieci przez mieszkańców w tonach.  

 

 

 

 

 
Ceny na składowisku IB Odpady w Nowym Targu  w latach 2018-2019 (zł/t)  
 

 

Zestawienie masy zebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach                    

i przekazanych na składowisko odpadów komunalnych  IB  w latach 2013 – 2018 9 

 (w tonach).  

   

Odpady 2018 2019 

Niesegregowane 320,00 zł 390,00 zł 

Plastik 80,00 zł 290,00 zł 

Szkło 50,00 zł 90,00 zł 

Wielkogabaryty 320,00 zł 450,00 zł 

Papier 120,00 zł 270,00 zł 

Opony 330,00 zł 460,00 zł 
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2013 435,2 170,2 83,5 4,3 2,0 19,2 252,5  531,7 966,9 

2014 510,2 165,5 88,2 1,4 2,2 40,8 253 0,8 551,8 1062,0 

2015 582,1 173,7 100,8 1 1,0 59,9 263 5,4 604,8 1186,9 

2016 645,3 171,3 110,6 1,5 3,0 48,4 244 0,6 579,4 1224,7 

2017 795,6 185,8 131,1 5,7 3,3 114,6 312,2 2,7 755,6 1551,2 

2018 950 200 150  4 180 355  889,0 1839,0 



Referująca tłumaczyła, że ceny za odbiór śmieci nie były zmieniane od wielu lat, a na ten 

moment system zagospodarowania odpadami przestał się bilansować. Pod uwagę należy wziąć 

fakt, że jak dotąd ceny za śmieci były najniższe w okolicy, a cena po podwyżce będzie 

oscylować w granicy cen odpadów za śmieci w sąsiednich gminach. Ponadto, o ile gmina może 

dopłacać do wody i ścieków to zgodnie z art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, samorząd  nie może dopłacać do śmieci. Dochody pozyskane od mieszkańców 

 i przedsiębiorców muszą pokrywać wszelkie wydatki związane z odbiorem oraz utylizacją 

śmieci. Jedynym rozwiązaniem zatem, aby zbilansować gospodarkę śmieciową jest podwyżka 

cen.  

 

Ceny opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sąsiednich Gminach 

Po szczegółowej analizie dostarczonych materiałów oraz kalkulacji ostatecznie uchwalono, iż z dniem 

01.01.2019 r. mieszkańcy będą ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

„osoby” zamieszkałej daną nieruchomość (do tej pory było „od gospodarstwa”). Opłata od 

jednej osoby zamieszkałej wynosić będzie 10 zł miesięcznie w przypadku segregacji odpadów 

a 20 zł miesięcznie w przypadku braku segregacji. Opłata stanowić będzie iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty. 

   

 

 

Gmina W przypadku segregacji W przypadku braku 

segregacji 

Krościenko nad Dunajcem 9,50 zł /m-c od osoby 

przed podwyżką na 2019 

rok 

20 zł / m-c od osoby przed 

podwyżką 

Szczawnica 7,00 zł / m-c od osoby 

przed podwyżką na 2019 

rok 

21,00 zł / m-c od osoby 

przed podwyżką 

Miasto Nowy Targ 13,00 zł / m-c od osoby 25 zł /m-c od osoby 

Łapsze Niżne 9,00 zł /m-c od osoby 18,00 zł / m-c od osoby 

Jabłonka  10.00 zł / m-c od osoby 20,00 zł / m-c od osoby 

Bukowina Tatrzańska 10,00 zł / m-c od osoby 20,00 zł / m-c od osoby 


