
Zmiana stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2021 r.

25,00 zł miesięcznie od mieszkańca, przy czym:

+  5-ty mieszkaniec 
danej nieruchomości 

+ 6-ty i kolejny mieszkaniec 
danej nieruchomości19,50 zł 13,50 zł 

OPŁATA PODSTAWOWA:

OPŁATA PODWYŻSZONA:

w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów

3 x OPŁATA PODSTAWOWA

Co składa się na wysokość opłaty?

stanowi trzykrotność opłaty podstawowej i naliczana jest 

76%
odbiór i zagospodarowanie odpadów

budowa PSZOK

edukacja ekologiczna i obsługa administracyjna
11%

13%

Zgodnie z prawem krajowym, system gospodarki odpadami komunalnymi
organizowany przez gminę lub związek musi się samofinansować:

opłaty od mieszkańców muszą pokrywać koszty jego funkcjonowania.

ZNIŻKA ZA KOMPOSTOWANIE*:
* zgodnie z ustawą, dotyczy tylko właścicieli 
nieruchomości jednorodzinnych -1,00 zł 

PRODUKUJ MNIEJ ODPADÓW, SEGREGUJ, KOMPOSTUJ 
-DBAJ O SWÓJ PORTFEL I ŚRODOWISKO-

miesięcznie,
od każdego mieszkańca
zamieszkującego nieruchomość

     Aby skorzystać ze zwolnienia, należy spełnić warunki dotyczące kompostowania, określone
 w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku i złożyć nową deklarację 
na druku obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. 

! OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW NARZUCONY JEST USTAWOWO ! 

"



2017 2018 2019 2020* 2017 2018 2019 2020* 2017 2018 2019 2020*

Masa odebranych opon Masa odebranych gabarytów Masa odebranych bioodpadów

7,3 
tys. ton

7,4 
tys. ton

7,6 
tys. ton

9,2 
tys. ton

2,4 
tys. ton

2,9 
tys. ton

3,3 
tys. ton

3,6 
tys. ton

54 
tony

84
tony

124
tony

129 
ton

*na podstawie danych za okres I - IX 2020 oraz prognoz

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania oraz kosztów pracy wynikających z nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

= kontrola nieruchomości jednorodzinnych, które kompostują bioodpady 
= kontrola nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu realizowanego przez Związek 
= zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej 
     w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich

Wysokość opłat w innych gminach
Gogolin - 27 zł          Krapkowice - 28 zł          Bierawa - 26 zł          Zawadzkie - 28 zł          Toszek - 28 zł       Rudziniec - 30 zł        

Pamiętajmy jednak, że na wysokość opłat w danej gminie wpływa wiele czynników.

Wzrost średniej ceny za odbiór
 i zagospodarowanie1 tony odpadów

471 zł
551 zł

618 zł

2019 2020 2021

brak popytu i ujemne ceny za surowce wtórne

wzrost nakładów na ochronę przeciwpożarową 
magazynowanych surowców

wzrost kosztów pracy i energii

Wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych

2016 2017 2018 2019 2020*

44,4 
tys. ton

46,4 
tys. ton

47,7 
tys. ton

47,7 
tys. ton

49,5 
tys. ton

105067 104944 103575 103125 
liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji

Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

www.czystyregion.pl

Związek skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami. 
Dzięki dofinansowaniu budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich
nie wymaga znacznych podwyżek opłat.

Wzrost nakładów inwestycyjnych związanych z powstawaniem nowych PSZOK oraz działania związane

z realizacją  edukacji ekologicznej:

10 PSZOK 11,1 mln zł 2,2 mln zł
BUDOWA SZACOWANA WARTOŚĆ BUDOWY: PLANOWANY WKŁAD WŁASNY:

˛ ˛

= 

= 

= 

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów

2018 2019 2020* 2021*

23 
mln

28 
mln21 

mln

31 
mln

20172016

19 
mln

17 
mln

Dlaczego opłaty za gospodarowanie odpadami rosną?

4

4

4

4 4

102401 


