


Cel zmian

 uszczelnienie systemu opłat za unieszkodliwianie odpadów i objęcie nim

wszystkich mieszkańców Olsztyna;

 przeciwstawienie się tendencji nie zgłaszania w deklaracjach rzeczywistej liczby

osób zamieszkałych;

 umożliwienie skorzystania z realnych instrumentów kontroli, opartych o dane

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie;

 sprawiedliwy podział kosztów unieszkodliwiania odpadów, zgodny z faktyczną

liczbą mieszkańców Olsztyna;

 rzeczywiste zmniejszenie kosztów nieuniknionej podwyżki opłat za

unieszkodliwianie odpadów, w stosunku do obecnej metody rozliczania opartej

o liczbę mieszkańców wskazanych w deklaracjach.



Uwarunkowania 
zewnętrzne wzrostu cen

 znaczny wzrost kosztów unieszkodliwiania odpadów w Polsce, wynikający

z ograniczonych możliwości ich termicznego przetwarzania, przy jednoczesnym

zakazie składowania frakcji energetycznej; roczny wolumen wytwarzanej w kraju

frakcji energetycznej wynosi 4,5–5 mln Mg, a moce przerobowe cementowni oraz

funkcjonujących ITPOK sięgają 2 mln Mg;

 znaczny wzrost kosztów zagospodarowania RDF w ZGOK w Olsztynie. W I kw.

2020 r. była to kwota 285 zł za zagospodarowanie 1 Mg, we wrześniu – 549,50 zł,

natomiast od listopada 2020 r. – 629,00 zł. Tym samym nastąpił wzrost o 220,70 %

w stosunku do ceny z I kw. 2020 r.;

 zmniejszone wpływy z opłat za nieruchomości niezamieszkałe z tytułu ustawowego

limitu wysokości stawek;

 wzrost cen odbioru odpadów od mieszkańców świadczone przez firmy usługowe

m.in. poprzez wzrost płacy minimalnej.



Szacunkowy koszt 
obsługi systemu zagospodarowania 

odpadów komunalnych w gminie Olsztyn

RÓŻNICA – 13 528 109,41 zł
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Metoda obliczenia 
stawki wg opłaty za wodę

Dane wyjściowe:

Przychody do uzyskania w 2021 r. – 54 079 998,56 zł

Przychody do uzyskania przez 9 mies. (od 1.04.2021 r.) – 36 855 006,35 zł

Całkowite zużycie wody w 2020 r. – 5 842 703,00 m3

Szacowane zużycie wody w 2021 r. przez 9 mies. – 4 382 027,25 m3

Szacowane zużycie wody – 4 382 027,25 m3

Przychody do uzyskania – 36 855 006,35 zł

= 8,40 zł

Propozycja stawki opłaty dla mieszkańców 

w odniesieniu do 1 m3 zużytej wody, naliczanej od 1.04.2021 r.



Stawki opłaty 
dla mieszkańców

wg dotychczas obowiązującej metody „na osobę” 
zgodnie ze złożoną deklaracją

Dane wyjściowe:

Przychody do uzyskania w 2021 r. – 54 079 998,56 zł

Przychody do uzyskania przez 9 mies. (od 1.04.2021 r.) – 36 855 006,35 zł

Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach – 143 531

Liczba osób za jakie wnoszona jest opłata – 136 354

Liczba miesięcy – 9

Opłata liczona do końca roku – 270,29 zł
= 30 zł miesięcznie

Stawka opłaty za osobę (od 1.04.2021 r.)

Liczba osób wnoszących opłaty – 136 354

Przychody do uzyskania – 36 855 006,35 zł
= 270,29 zł



Różnice wynikające 
z poszczególnych metod rozliczania

w przeliczeniu na 1 osobę

Dotychczasowa stawka opłaty – 18 zł/osobę

Miesięczna opłata wg metody „na osobę” 30 zł/ osoba

Uśrednione miesięczne zużycie wody na 1 osobę – 3 m3

Miesięczna opłata wg metody „za 1 m3 wody” 8,4o zł x 3 m3 = 25,20 zł/osoba

RÓŻNICA – 4,80 zł/osoba



Stawki opłat 
wg metody zużycia wody 

przyjęte w innych miastach

Warszawa

Łódź

Szczecin

Częstochowa

12,73 zł / m3

9,60 zł / m3

8,80 zł / m3

8,90 zł / m3



Rozwiązania systemowe 
rozliczania opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych
wg metody zużycia wody

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr XXI/359/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr xxxxx Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz stawek opłat za pojemniki i worki o określonej pojemności



Podstawowe zasady 
zmiany zasad rozliczania opłaty 

za odbiór odpadów komunalnych  

 Data wprowadzenia zmian: 1.04.2021 r.;

 Data złożenia pierwszej deklaracji po zmianie metody: 10.05.2021 r.

z wykorzystaniem druku deklaracji przyjętego Uchwałą Rady Miasta Olsztyna

nr XXI/360/20 z 27 maja 2020 r.;

 Miejsce złożenia deklaracji: Urząd Miasta;

 Data złożenia deklaracji uwzględniających zmiany w zużyciu wody:

do 10 dnia miesiąca po miesiącu obliczeniowym;

 Podstawa zmiany deklaracji: rozliczenie zużycia wody otrzymane od PWiK,

o ile będzie miało wpływ na wysokość opłaty miesięcznej.

Uwaga! Warunkiem złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania

wstecz jest przedstawienie informacji lub korekty faktury z PWIK;

 Terminy i częstotliwość opłat: do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,

którego dotyczy opłata.



Ulgi dla mieszkańców  

 Rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.

o Karcie Dużej Rodziny: 5 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej

zamieszkującego na danej nieruchomości miesięcznie.

 Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

w kompostowniku przydomowym: 0,40 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie.



Zasady rozliczania opłat
za odbiór odpadów z terenów 

niezamieszkałych lub wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 Tereny niezamieszkałe w dalszym ciągu rozliczane będą od pojemników

i worków, niezbędnych do gromadzenia odpadów w okresie miesiąca;

 Na nieruchomościach mieszanych, na których zamieszkują mieszkańcy oraz

prowadzona jest działalność gospodarcza, ilość wody zużytej przez część

zamieszkałą można pomniejszyć o ilość wody zużytej w lokalach, w których

prowadzona jest działalność. Warunkiem pomniejszenia jest osobne opomiarowanie

zużycia wody w tych lokalach;

 Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 50,00 zł za rok.



Podwyższone opłaty
za brak segregacji odpadów

 stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli

właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów

komunalnych w sposób selektywny: 25,20 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie.

 stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób

selektywny: 150,00 zł za rok.




