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ANALIZA STANU GOSPODARKI 

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 

Piwniczna-Zdrój, wrzesień 2015 r. 
 
 
 
 
 
1. CEL I ZAŁOŻENIE ANALIZY 
 
Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r.  
 
2. REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI 
 
Podczas opracowania niniejszej analizy wykorzystano następujące dokumenty: 
Ustawy:  
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm), 
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.  
U. z 2013 r., poz 1399 z późn. zm.). 
Rozporządzenia: 
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpa-
dów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206), 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograni-
czenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składo-
wania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., 
Nr 676), 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recy-
klingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 645). 
Uchwały: 
1.Uchwała Nr XXVII/178/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 
r. w  sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem i od-
bieraniem odpadów komunalnych. 
2. Uchwała Nr XXVII/175/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 
roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój. 
3.Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015 roku 
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
4. Uchwała Nr XXVI/179/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 
roku w sprawie metody ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
5. Uchwała Nr XXVI/176/13 w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
6. Uchwała Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku 
w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” 
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7. Uchwała Nr LIV/854/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia  
2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Mało-
polskiego” 
 
3. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI  KOMUNALNYMI NA TERENIE 
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 
 
Obecnie funkcjonujący systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój objął od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe przez miesz-
kańców. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na 
odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 
 
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem po-
jazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 
 
Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, 
łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie  
z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprze-
dawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. 
 
Na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odpady komunalne powstają głównie w gospo-
darstwach domowych, a także na terenach nieruchomości niezamieszkałych (obiekty użytecz-
ności publicznej oraz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej). Ponadto, odpady po-
wstają także na terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placów tar-
gowych i zieleni publicznej). 
 
Odbiorcą odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 2014 roku – 
wybranym w trybie przetargu nieograniczonego – było konsorcjum: Sita małopolska Sp.  
z o.o. ul. Jana Pawła II, 33-300 Nowy Sącz. 
 
Umowa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązywała od 
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W ramach powyższej umowy nieruchomości za-
mieszkałe zostały wyposażone w worki na odpady.  
 
Odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odbierane są w postaci zmie-
szanej i selektywnej. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie 
prowadzona jest zbiórka selektywna następujących frakcji odpadów: 
- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, 
- metal, 
- szkło, 
- opakowania wielomateriałowe, 
- komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, 
- powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: np. przeterminowane leki 
 i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,  
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- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- zużyte opony, 
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
- odpady z rozbiórki i remontu obiektów budowlanych wykonywanych we własnym zakresie 
przez właściciela nieruchomości. 
 
Selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzą w kolorowych workach: 
- żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 
- niebieski – papier i tektura, 
- zielony – szkło i opakowania szklane 
- brązowy – odpady biodegradowalne 
 
Odpady odbierane są z częstotliwością raz w miesiącu odpady zmieszane i raz w miesiącu 
odpady segregowane. Dodatkowo, raz w roku – w terminie z góry ustalonym – odbierane są 
odpady wielkogabarytowe po ich wystawieniu przed posesję. 
 
Odpady zielone, powstające w wyniku pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości zamiesz-
kałych mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to 
uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub też mogą być zabierane w brą-
zowych workach w ramach selektywnej zbiórki odpadów.  
 
Odpady remontowo-budowlane, elektryczne i elektroniczne, niebezpieczne, wielkogabaryto-
we i inne odbierane są również w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów (GPZO). Gmina nie 
pokrywa kosztów transportu odpadów do GPZO. 
 
 
4. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNAL-
NYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I PO-
ZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO – BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA OD-
PADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 
 
Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot 
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazy-
wania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regio-
nalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W myśl art. 9l ust. 2, w przypadku 
wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w in-
nych przypadkach uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych 
lub odpadów zielonych odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej 
obsługi tego regionu. 
 
Według Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, obszar województwa 
podzielony jest na cztery regiony gospodarki odpadami: 
- region I – zachodni, 
- region II – tarnowski, 
- region III – sądecko – gorlicki, 
- region IV – południowy. 
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój  wchodzi w skład regionu sądecko-gorlickiego.  
 
Zgodnie z założeniami ww. planu niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady 
zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowa-
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nia z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój mogły być kierowane do następujących regio-
nalnych instalacji: 
 
I. Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych: 
- regionalne instalacje przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych: 
 1. Regionalna Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120.  
- instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich 
instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn: 
1. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Gorlicach, ul. Chopina 
2. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Tylmanowej, Os. Rzeka 419  
3. Zakład Utylizacji Odpadów w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 115  
4. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach, ul. Kornela Ujejskiego 341. 
 
II. Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych: 
- instalacje regionalne: 
1. Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych i organicznych w Nowym Są-
czu, ul. Wiklinowa. 
 
PODSUMOWANIE 
 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 20 03 01 
W 2014 r. w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój zebrano 1 187,68 Mg niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady te w całości zostały poddane przetwarzaniu  
w procesach odzysku R 12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z proce-
sów wymienionych w pozycji R 1 – R 11) w instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi 
regionu – Sortownia Zmieszanych Odpadów Komunalnych, Zakład Zagospodarowania Od-
padów w Gorlicach, ul. Chopina. 
 
Odpady zielone – 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) 
W 2014 r. z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odebrano 6,7 Mg odpadów ulegających 
biodegradacji. Odpady te w całości zostały poddane kompostowaniu w kompostowni odpa-
dów zielonych „Kompostech” Sp. z o.o. w Nowym Sączu będącej regionalną instalacją prze-
twarzania odpadów komunalnych. Odpady z papieru i tektury – również uznawane za odpady 
ulegające biodegradacji w ilości 2,5 Mg zostały poddane recyklingowi w Przedsiębiorstwie 
Obrotu Surowcami Wtórnymi „SURPAP” w Nowym Sączu. 
  
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – 19 12 12 
(inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne 
niż wymienione w 19 12 11) 
W analizowanym 2014 roku nie zostały wyodrębnione odpady będące pozostałościami z sor-
towania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzących z terenu Mia-
sta i Gminy Piwniczna-Zdrój.  
 
5. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPA-
DAMI KOMUNALNYMI 
 
W analizowanym okresie w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój doposażono Gminny Punkt 
Zbiórki Odpadów w pojemniki i kontenery służące zbiórce odpadów. 
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6. LICZBA ZADEKLAROWANYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PIW-
NICZNA-ZDRÓJ  
 
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób zadeklarowanych z podziałem na poszczególne miej-
scowości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 
 
Lp. Miejscowość Liczba osób zadeklarowanych  

na dzień  
31 lipca 2014 roku 

Liczba osób zadeklarowanych  
na dzień  

31 grudnia 2014 roku 
1. GŁĘBOKIE 1 565 1 418 
2. MŁODÓW 517 475 
3. KOKUSZKA 382 347 
4. ŁOMNICA-ZDRÓJ 446 431 
5. WIERCHOMLA WIELKA 101 99 
6. WIERCHOMLA MAŁA 651 577 
7. ZUBRZYK 307 280 
8. PIWNICZNA-ZDRÓJ  5 052 4 494 
Razem  9 021 8 121 
 
Liczba osób zameldowanych w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój na dzień 31.12.2014 r. 
wynosiła 10 719. Z kolei system gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 
31.12.2014 r. obejmował 8 121 mieszkańców. Liczba deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 2 500. Różnica pomiędzy liczbą osób zde-
klarowanych a zameldowanych wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin 
bądź za granicą kraju, co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości 
oświadczeniach i informacjach. 
Należy również zauważyć sporą różnicę w liczbie osób zadeklarowanych w miesiącu lipcu  
i w grudniu. Jest to spowodowane tym, że część osób wyjeżdża do pracy, bądź uczy się poza 
miejscem zamieszkania, wracając do domu jedynie w okresie wakacyjnym.  
 
Dane w rozbiciu na ilość deklaracji i osób deklarujących segregację odpadów przedstawiają 
się następująco: 
 
Ilość Na dzień 31 lipiec 2014 

roku 
Na dzień 31 grudnia 2014 
roku 

Ilość deklaracji - segregowane    981    957 
Ilość osób objętych segregacją 3 649 3 310 
Ilość deklaracji – niesegregowane 1 500 1 543 
Ilość osób nieobjętych segregacją 5 372 4 811 
Razem ilość osób 9 021 8 121 
 
W analizowanym okresie przeprowadzono weryfikację treści deklaracji, w wyniku której wy-
słano 350 wezwań do wyjaśnień, prowadzono 46 postępowań o określenie wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami z czego 18 zakończyło się wydaniem decyzji określających 
wysokość opłaty, w pozostałych 28 przypadkach postępowanie umorzono gdyż właściciele 
złożyli deklaracje w późniejszym terminie.  
 
7. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, 
O KTÓREJ MOWA W art. 6 ust. 1, W IMIENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA 
PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W art. 6 ust. 6 -12 
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W analizowanym okresie nie stwierdzono braku posiadania umów na odbiór odpadów z nie-
ruchomości nie objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez Miasto  
i Gminę Piwniczna-Zdrój.  
 
8. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE MIA-
STA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ  
 
W poniższej tabeli przedstawiono ilości poszczególnych odpadów komunalnych wytworzo-
nych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2014. 
 
Kod odebranych odpadów Rodzaj odebranych odpadów Ilość odebranych odpadów  

w Mg 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
1 187,68 

20 01 02 Szkło 59,9 
20 01 39 Tworzywa sztuczne 78,5 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 19,5 
20 01 36 Urządzenia elektryczne i elek-

troniczne 
2,3 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowa-
niowe 

2,5 

20 01 01 Papier i tektura 2,5 
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 6,7 

 
 
Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój  
w 2014 r. wynosiła 1 359,58 Mg, z czego 1 187,68 Mg stanowiły niesegregowane (zmiesza-
ne) odpady komunalne, tj. 87,36 % ogółu zebranych odpadów komunalnych. 
 
 
 

zmieszane
tw. sztuczne
szkło
odp. wielkogabarytowe
inne
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Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości zebranych zmieszanych i segregowanych 
odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój w latach 2012–2014.  
 
        [Mg] 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie pozio-
mów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektó-
rych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., Nr 645) gminy są zobowiązane do 
osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów: 
  

  
  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2012 r. 2013 
r. 

2014 
r. 

2015 
r. 

2016 
r. 

2017 
r. 

2018 
r. 

2019 
r. 

2020 
r. 

Papier, metal, tworzy-
wa sztuczne, szkło1) 10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 
W Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój poziom ten w roku 2014 wyniósł 18,7%. 
Wymagany poziom został osiągnięty 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie pozio-
mów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U.  
z 2012 r., Nr 676) gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach następują-
cych poziomów: 
  

Rok 2012 16 lipca 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 

2020 
Dopuszczalny poziom masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w sto-
sunku do masy tych odpadów wytworzo-
nych w 1995 r. [%] 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

 
 



 8

W Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 wyniósł 0,00 %. 
 
W roku 2014 z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój zebrano łącznie 9,2 Mg odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji w tym: 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury),  
20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji), które w całości poddano procesom recyklingu 
materiałowego oraz kompostowania. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynika także z faktu, iż 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w całości zostały poddane 
innym niż składowanie procesom przetwarzania oraz nie powstały po mechaniczno – biolo-
gicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych odpady o kodzie 19 12 12. 
 
Wymagany poziom został osiągnięty.  
 
9. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECY-
KLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

1. Koszty funkcjonowania systemu i wpływy z opłat za gospodarowania odpadami ko-
munalnymi za rok 2014. 

 
Kwota wpływów z naliczonej mieszkańcom opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na koniec grudnia 2014 roku wynosiła: 877 539,16  zł (w tym 873 759,42 zł wpływy  
z opłat, 3 584,18 zł koszty upomnienia, 195,56 zł odsetki)  
 
Umorzenia opłaty zamknęły się w kwocie 11 151,80 zł 
Umorzenia odsetek w kwocie 231,00 zł  
 
Zaległości na koniec grudnia 2014 roku wyniosły: 44 712,28 zł 
 
Koszty funkcjonowania systemu w roku 2014 wyniosły: 
- koszt odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych i zmieszanych od mieszkań-
ców: 769 392,00 zł 
- koszt funkcjonowania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów oraz koszt odbioru odpadów  
z GPZO: 20 767,70 zł 
- koszty obsługi administracyjnej: w tym wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na 
ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, podróże służbowe, szkolenia i inne: 102 013,37zł 
Razem: 892 173,70 zł  

877 539,16 zł ~ 892 173,70 zł 
 

2. Koszty funkcjonowania systemu i wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w roku 2015. 

 
Kwota planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami wynosi: 921 500,00 zł 
(w tym 920 000,00 zł wpływy z opłat, 500,00 zł koszty upomnienia, 1 000,00 zł odsetki) 
 
Umorzenia opłaty do września 2015 roku w kwocie 11 482,60 zł  
Umorzenia odsetek do września 2015 roku w kwocie 328,00 zł 
 
Zaległości na koniec lipca 2015 roku wyniosły 82 131,00 zł  
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Koszty funkcjonowania systemu w 2015 roku 
- odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i zmieszanych od mieszkańców: 
792 504,00 zł 
- koszt funkcjonowania GPZO oraz koszt odbioru odpadów z GPZO: 57 496,00 zł 
- koszty obsługi administracyjnej: 120 000,00 zł 
- rozbudowa GPZO – 50 000,00 zł  
Razem: 1 020 000,00 zł  
 

921 500,00 ~ 1 020 000,00 
 
10. ANALIZA MOŻLIWOŚCI REGULACJI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODARO-
WANIE ODPADAMI  

  
Wariant zmiany stawek opłaty, poprzez zmniejszenie stawki opłat za odpady segregowane do 
7 zł, oraz zwiększenie stawki opłat za odpady niesegregowane do 12 zł. 
Segregowane 7 zł 
Niesegregowane 12 zł  
 
1. Do obliczeń przyjęto liczbę osób zadeklarowanych właściwą na dzień 31 grudnia 2014r tj. 
8 121 osób, oraz dostosowano liczbę osób segregujących i niesegregujących. 
  
3310 osób x 7 zł = 23 170 zł miesięcznie 
4811 osób x 12 zł = 57 732 zł miesięcznie 
 
Razem: 80 902,00 zł miesięcznie x 12 = 970 824,00 zł w roku. 
 
2. Biorąc pod uwagę, że stawka opłaty za odpady niesegregowane znacznie wzrośnie należy 
spodziewać się wzrostu ilości osób deklarujących segregację odpadów. Analiza rachunku  
w sytuacji kiedy segregację zadeklaruje 50% mieszkańców: 
 
4061 osób x 7 zł = 28 427 zł miesięcznie  
4060 osób x 12 zł = 48 720 zł miesięcznie  
 
Razem: 77 147,00 zł miesięcznie x 12 = 925 764,00 zł w roku. 
 
3.Analiza rachunku w sytuacji kiedy segregację zadeklaruje 80% mieszkańców: 
 
6497 osób x 7 zł = 45 479 zł miesięcznie 
1624 osób x 12 zł = 19 488 zł miesięcznie 
 
Razem: 64 967,00 zł miesięcznie x 12 = 779 604,00 zł w roku.  
 
Możliwość zwolnień z opłat: 
 
Zgodnie z art. 6k, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z  2013 roku poz. 1399) „Rada gminy, w drodze uchwały, może 
zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właści-
cieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw 
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych 
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z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.).” 
Zgodnie z cyt. ustawą o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 
lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r poz. 823) prawo do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, przysługuje: 
1)  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł,  
2)  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł. 
 W dniu 1 października 2015 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie które okre-
śla kryteria dochodowe na poziomie: 
1) osobie samotnie gospodarującej – 634 zł 
2) osobie w rodzinie – 514 zł 
 
Zgodnie z aktualnymi danymi przekazanymi z Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej – 
Zdroju: 
  
- ilość rodzin w Gminie pobierających zasiłki pomocy społecznej to: 574 rodziny 
- ilość rodzin 3+(powyżej trójki dzieci) korzystających z Karty Dużej Rodziny to:142 rodziny  
- ilość osób niepełnosprawnych pobierających zasiłki z pomocy społecznej to: 451 osób 
 
Przyjmując, że średnio są to rodziny 4 osobowe – zwolnieniu podlegałoby 2 296 osób. Przy 
zwolnieniu całkowitym, jeżeli założymy, że rodziny te segregują odpady, to wartość zwolnie-
nia w stosunku rocznym wynosi: 
 
2 296 x 7 zł = 16 072,00 zł (miesięcznie) x 12 = 192 864,00 zł. 
 
Zakładając zwolnienie częściowe (50%) - wartość zwolnienia w stosunku rocznym wynosi: 
 
4 os. x 7 zł = 28,00 zł (miesięcznie) x 50% = 14,00 zł x 12 = 168,00 zł rocznie jedna rodzina 
168,00 x 574 rodziny = 96 432,00 zł. 
 
Zakładając zwolnienia częściowe (25%)-wartość zwolnienia w stosunku rocznym wynosi: 
48 216,00 zł. 
 
Według obecnych przepisów stosując zwolnienia częściowe nie można ingerować w uchwa-
loną stawkę opłat – zwolnienie może dotyczyć jedynie wyliczonej opłaty. Nie ma również 
możliwości różnicowania zwolnień z opłaty w oparciu o kryteria takie jak np. wiek, liczba 
dzieci, czy liczba osób niepełnosprawnych.  
Gmina może przyznawać rodzinom wielodzietnym dopłaty do opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Podstawą takiej dopłaty są odpowiednie zapisy aktów prawa miejscowe-
go, np. uchwały dotyczącej gminnej karty dużej rodziny, a nie uchwała wynikająca z art. 6k 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Środki na tego typu dopłaty nie mogą 
bowiem pochodzić z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobiera-
nych od właścicieli nieruchomości ze względu na przepisy art. 6r ust. 1aa-2c. 
 
Wprowadzenie zwolnień całościowych lub częściowych musi nastąpić poprzez podjęcie 
uchwały Rady Gminy, w która będzie określała wielkość zwolnienia, oraz sposób udokumen-
towania wysokości dochodu w rodzinie. 
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