
DODATEK SPECJALNY

Od 1 listopada nowe stawki opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych!

Od 1 listopada płacimy:
25 złotych miesięcznie od osoby za odpady segregowane.
50 złotych miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane

Drodzy Mieszkańcy,
podwyższenie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest najtrudniejszą decyzją, 
którą musiałam podjąć wraz z Radą Miejską w tej kadencji. Od dwóch lat wdrażamy szereg działań, których 
celem jest uregulowanie i uporządkowanie gminnej gospodarki odpadami komunalnymi. Niestety, sytuacja 
w której tkwimy od marca 2020 roku, udaremniła i przekreśliła wiele tych działań. Wzrosła drastycznie 
ilość wytwarzanych przez nas odpadów. Zmieniono przepisy dotyczące opłaty środowiskowej. Inaczej 
przeliczane są oddawane odpady, które teraz odbierane są na kilogramy. Wszystko to w konsekwencji 
wymusiło na gminie tak duże podwyżki stawek za odpady komunalne.
Drodzy Mieszkańcy, racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi to nasza wspólna odpowiedzialność. 
Tylko od nas samych zależy ile będziemy płacić. Produkowanie mniejszych ilości odpadów, to mniejsze 
opłaty! Dlatego zadziałajmy WSPÓLNIE! Pomóżmy sobie nawzajem – bo mniejsza produkcja śmieci to 
oszczędności dla budżetu i naszego portfela.
W publikacji tej przedstawiam szczegółowe informacje uzasadniające naszą decyzję o podwyższeniu 
stawek. 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

• WZROST STAWKI OPŁATY ŚRODOWISKOWEJ ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW Z GRUPY 
19 12 (odpady po przetworzeniu mechaniczno-biologicznym) z kwoty 170 zł/t w 2018r. 
do kwoty 270zł/t w 2020r.- zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska opłatę środo-
wiskową odprowadzają do Urzędów Marszałkowskich firmy, których działalność związa-
na jest z wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza i składowaniem odpadów.

• ODNOTOWANY SPADEK OSÓB DEKLAROWANYCH DO OPŁATY ZA  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 - 2019 r. : 8291 osób
 - 2020 r. : 7998 osób

• WYRAŹNY WZROST ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDĄCY SKUTKIEM STANU EPIDE-
MICZNEGO NIOSĄCY WYRAŹNY WZROST KOSZTÓW

Rok 2020 jest rokiem, w którym wytworzyliśmy śmieci o 50% więcej niż w roku ubiegłym.

Co wpłynęło na podwyżkę stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych?
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Epidemia koronawirusa spowodowała, że 
zostaliśmy w domu i zwiększyliśmy zakupy 

przez co przybyło opakowań i worków z od-
padami. Rzadko wyjeżdżaliśmy poza gminę.  
Zaczęliśmy remontować mieszkania, co spra-

wiło, że przybyły kolejne kilogramy śmieci i 
kolejne gabaryty były wywożone na PSZOK.  
A od 2019 roku obowiązkiem jest oddawanie 
śmieci w przeliczeniu na kilogramy, a nie na 
pojemnik.

DRASTYCZNY WZROST ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW

Porównanie kosztów 5-cio 
miesięcznego zamówienia 

od lutego do czerwca  
2019 do analogicznego  

czasu w 2020r. ( w zł)

Epidemia koronawirusa spowodowała, że zostaliśmy w domu i zwiększyliśmy zakupy przez co 

przybyło opakowań i worków z odpadami.  Rzadko wyjeżdżaliśmy poza gminę. Zaczęliśmy 

remontować mieszkania, co sprawiło, że przybyły kolejne kilogramy śmieci i kolejne gabaryty były 

wywożone na PSZOK. A od 2019 roku obowiązkiem  jest oddawanie śmieci w przeliczeniu na 

kilogramy, a nie na pojemnik.  
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Porównanie kosztów 5-cio miesięcznego zamówienia od lutego do czerwca 2019 do 

analogicznego czasu w 2020r. ( w zł) 

 

 

Ogólny koszt zamówienia 5 –cio miesięcznego od 01.02.2019 do 30.06.2019 r.: 552 040,71 zł. 

Ogólny koszt zamówienia 5 –cio miesięcznego od 01.02.2020 do 30.06.2020 r.: 933 834,17 zł. 
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Ogólny koszt zamówienia 5 –cio miesięcznego od 01.02.2019 do 30.06.2019 r.: 552 040,71 zł.
Ogólny koszt zamówienia 5 –cio miesięcznego od 01.02.2020 do 30.06.2020 r.: 933 834,17 zł.
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Wartość zamówienia z obowiązującej Umowy: 2 113 395,33 zł.
 (stan od września 2019r. do września 2020r.)

Stan od początku umowy do sierpnia 
2020 r. łącznie 2 195 948,20 zł. + 

prognoza na kolejne miesiące do 
grudnia 2020 r. 762 805,70)

Na chwilę obecną 
w budżecie brakuje 
845 358,57 złotych

Wartość zamówienia z obowiązującej Umowy: 2 113 395,33 zł. 

 

Wartość z faktur- podsumowanie (stan do września 2019- sierpień 2020)

  WRZESIEŃ 2019 

  PAŹDZIERNIK 2019 

  LISTOPAD 2019 

 GRUDZIEŃ 2019 

 STYCZEŃ 2020 

 LUTY 2020 

  MARZEC 2020 

Wartość zamówienia z obowiązującej Umowy: 2 113 395,33 zł. 
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Na chwilę obecną w budżecie brakuje 845 358,57 złotych 

 

 

UZASADNIENIE WPROWADZONEJ UCHWAŁY W OPARCIU O OBECNĄ SYTUACJĘ 

 

Z obecnie obowiązującej umowy wynika, że stawka 17,50 zł przyjęta została przy założeniu, że 

mieszkaniec Gminy Ogrodzieniec przeciętnie będzie oddawał 63,30 kg odpadów zmieszanych 

miesięcznie oraz 126,20 kg odpadów segregowanych miesięcznie. Faktycznie ilość odpadów 

zmieszanych na 1 mieszkańca wynosi 105,26 kg odpadów zmieszanych oraz 178 kg odpadów 

segregowanych. Nie jest możliwe utrzymanie stawki na poprzednim poziomie przy wzroście 

generowania odpadów zmieszanych o około 66%, jak również przy wzroście generowanych odpadów 

o około 41%. 
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UZASADNIENIE 
WPROWADZONEJ UCHWAŁY 

W OPARCIU 
O OBECNĄ SYTUACJĘ

Z obecnie obowiązującej umowy wynika, że 
stawka 17,50 zł przyjęta została przy założeniu, 
że mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec przecięt-
nie mieli oddawać 63,26 Mg odpadów zmie-
szanych miesięcznie oraz 126,17 Mg odpadów 
segregowanych miesięcznie. Faktyczna śred-
nia ilość odpadów zmieszanych na mieszkań-
ców Gminy miesięcznie wynosi 105,26 Mg od-
padów zmieszanych oraz 147,23 Mg odpadów 
segregowanych. Nie jest możliwe utrzymanie 
stawki na poprzednim poziomie przy wzroście 
generowania odpadów zmieszanych o około 
66%, jak również przy wzroście generowanych 
odpadów o około 16%.
Prognozowana wartość faktur za okres wrze-
sień – grudzień 2020 r. to 200 000,00 zł mie-
sięcznie. Zatem podzielono wartość miesięcz-
nej faktury przez ilość zadeklarowanych osób 
i otrzymujemy stawkę 25,00 zł.
Przez wzgląd na to, że już od faktury sierpnio-
wej brakuje kwoty 86 395,52 zł, stawkę 25,00 
zł wprowadza się od 1 listopada 2020 r.

PLANOWANE 
ulgi od stycznia roku 2021

- 2 zł mniej dla osób, które posiadają kom-
postownik

- 6 i każda kolejna osoba zamieszkała  
w gospodarstwie płaci 5 zł mniej

- zniżka stawki dla mieszkańców nierucho-
mości, z których nie będzie odbierany 
popiół .

SYTUACJA W INNYCH GMINACH!

- Szczekociny 25 zł/ 50 zł
- Łazy 25 zł/ 50 zł
- Kroczyce 22,50 zł/67,50zł
- Poręba 20zł/40zł
- Włodowice 32zł/96,90zł
- Rędziny 29zł/87zł
- Świętochłowice 26,50zł/53zł
- Siemianowice Śl. 25,95zł/77,85zł
- Będzin 36zł/72zł
- Bukowno 28zł/56zł
- Krzeszowice 32zł/64zł
- Klucze 24,50zł/49zł

WAŻNE!
Koszty utrzymania pracowni-
ków obsługujących PSZOK (w 
tym administracji) wpisane są 

do obowiązków podstawowych 
Gminy w budżecie.

Gmina rocznie na ten cel wyda-
je 240 tys. zł. Kiedyś niniejszy 

koszt mieścił się w stawce opłaty 
śmieciowej.

BRAK SPÓJNEJ I PERSPEKTYWICZNEJ PO-
LITYKI GOPODARKI ODPADAMI KOMU-
NALNYMI PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ 

- brak terenu na magazynowanie śmieci  
   (własny PSZOK)

Są gminy, które lata temu utworzyły własne 
sortownie i same mogą magazynować, od-
bierać i przetwarzać nieczystości mając swoje 
spółki. I teraz z tego tytułu odnoszą korzyści. 

Co dodatkowo wpłynęło na 
podwyżkę stawki za śmieci?
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Gmina Ogrodzieniec dysponuje własnym 
Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych dopiero od 2019r.

Smutne jest to, że nikt wcześniej nie przygotował 
odpowiedniej dokumentacji i nie było żadnej po-
lityki gospodarowania odpadami. Zawiodła rów-
nież polityka informacyjna, ponieważ w latach 
wcześniejszych można było korzystać z PSZOK 
firmy zewnętrznej. Niestety informacja dociera-
ła do niewielu osób. Możliwe, że powodem było 
uniknięcie dodatkowych opłat przez Gminę Ogro-
dzieniec, a śmietnikami stawały się lasy. Obec-
nie PSZOK również kosztuje, ale w trosce o nasze 
środowisko prowadzimy kampanię promocyjną i 
zachęcamy mieszkańców do korzystania z usług 
PSZOK-u. Efekty tych działań już są, co zostało 
potwierdzone w rozmowach z radnymi.

Segregować warto! 
Wystarczy wrzucać śmieci do odpowiednich worków.

Przypominamy jak należy segregować śmieci.
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Pamiętajmy! 
 

Segregować warto! Wystarczy wrzucać śmieci do odpowiednich worków.  

 

Przypominamy jak należy segregować śmieci.  

 

Do pojemnika/worka żółtego wyrzucamy tworzywa sztuczne, metal, opakowania 

wielomateriałowe np.: butelki plastikowe po napojach, plastikowe zakrętki, plastikowe 

opakowania, pojemniki, kubki, opakowania po chemii gospodarczej bez zawartości ( pod 

warunkiem, że nie zawierają substancji żrących), torebki foliowe, reklamówki, opakowania 

po jogurtach, śmietanie, kartony po sokach, mleku (typu Tetra Pak), odpady z metali 

stalowych oraz nieżelaznych jak puszki po konserwach i napojach, zakrętki, kapsle. 

Nie należy wyrzucać: Opakowań po farbach, chemikaliach, oleju samochodowym, rur 

kanalizacyjnych, rynien, styropianu, paneli, baterii, produktów z gumy, zużytych strzykawek, 

dużych donic, sprzętu AGD, papieru, szkła, bioodpadów, pampersów. 

Do pojemnika/worka żółtego wyrzucamy tworzywa sztuczne, metal, 
opakowania wielomateriałowe np.: butelki plastikowe po napojach, 
plastikowe zakrętki, plastikowe opakowania, pojemniki, kubki, opako-
wania po chemii gospodarczej bez zawartości ( pod warunkiem, że nie 
zawierają substancji żrących), torebki foliowe, reklamówki, opakowania 
po jogurtach, śmietanie, kartony po sokach, mleku (typu Tetra Pak), od-
pady z metali stalowych oraz nieżelaznych, jak puszki po konserwach i 
napojach, zakrętki, kapsle.

Nie należy wyrzucać: Opakowań po farbach, chemikaliach, oleju sa-
mochodowym, rur kanalizacyjnych, rynien, styropianu, paneli, baterii, 
produktów z gumy, zużytych strzykawek, dużych donic, sprzętu AGD, 
papieru, szkła, bioodpadów, pampersów.

Zapamiętaj! Wszystkie plastikowe butelki należy zgnieść przed ich wy-
rzuceniem!

Do pojemnika/worka niebieskiego na papier wyrzucamy: Gazety, 
książki, zeszyty, torby i worki papierowe, tekturę, kartony, koperty, pa-
pierowe foldery, katalogi, reklamówki.

Nie należy wyrzucać: Opakowań papierowych zanieczyszczonych 
tłuszczem np. po maśle, margarynie, makulatury wodoodpornej, opa-
kowań z domieszką tworzyw sztucznych i metali, folii aluminiowych, 
kalki, celofanu, opakowań i kartoników po mleku i napojach (typu Tetra
Pak), tapet, pieluch, worków po cemencie.

Do pojemnika/worka zielonego na szkło wyrzucamy: Szkło koloro-
we, szklane puste butelki po napojach, sokach, alkoholach, słoiki po 
dżemach, przecierach, stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń me-
talami i tworzywami.

Nie należy wyrzucać: Szkła okiennego, luster, kryształów, szkła zbro-
jonego, szyb samochodowych, fajansu, porcelany, żarówek, lamp neo-
nowych, kapsli, zakrętek, korków, szkła nietłukącego typu DURALEX, 
szkło hartowane ARCOROC.

Zapamiętaj! Przed wyrzuceniem słoika z nakrętką, nakrętkę wyrzuca-
my do pojemnika żółtego natomiast słoik do pojemnika zielonego
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Wszystkie inne odpady komunalne, które nie nadają się do selektywnej zbiórki wy-
rzucamy do pojemnika na odpady zmieszane np.: pieluchy, zabrudzony zatłuszczony 

papier, resztki jedzenia, obierki, popiół, zepsute warzywa i owoce, ubrania,

Do pojemnika/worka brązowego wyrzucamy odpady biodegrado-
walne (bioodpady): Skoszoną trawę, liście, chwasty, drobno pocięte 
gałęzie.

Nie należy wyrzucać: Obierek, zepsutych warzyw i owoców, prze-
tworzonej żywności: zlewek zup, kości, przetworów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to 
wszystkie nie nadające się do użytku oraz ze-
psute sprzęty elektryczne i elektroniczne jak 
np. lodówka, pralka, komputer, radio, żelaz-
ko, stary telewizor, telefon komórkowy, za-
bawki elektroniczne. Elektrośmieci zawierają 
substancje szkodliwe i toksyczne, dlatego nie 
mogą być wyrzucane z innymi odpadami.

Co zrobić z elektrośmieciami?
1) kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny 
można oddać na PSZOK w ramach ponoszonej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi 
2) w zabudowie jednorodzinnej można wysta-
wić przed nieruchomość podczas zbiórki tego 
rodzaju odpadów dwa razy w roku (wiosną i je-
sienią) zgodnie z ustalonym harmonogramem 
wywozu odpadów, natomiast w zabudowie 
wielorodzinnej można wystawić przy kontene-
rach raz w tygodniu 
3) w przypadku zakupu nowego sprzętu np. 
pralki przedsiębiorcy mają obowiązek przyjąć 
nieodpłatnie zepsuty sprzęt w ramach zakupu 
nowego ( zepsuta pralka za nową pralkę) 
4) oddać do punktów zbierających zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Przeterminowane leki
Zaliczane są do grupy odpadów niebez-
piecznych, dlatego powinny być oddawa-
ne na PSZOK lub gromadzone w specjal-
nie przeznaczonych do tego pojemnikach 
znajdujących się w aptekach. 
Zapamiętaj! Przeterminowanych leków 
nie wolno wyrzucać do pojemników na 
odpady zmieszane

Odpady wielkogabarytowe
Rodzaj odpadów o dużych rozmiarach np. 
stół, krzesło, materace, rowery, sofy, dy-
wany, duże donice, wózki dziecięce i inne 
odpady dużych rozmiarów. 
Zapamiętaj! Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny np. pralki, lodówki, telewi-
zory oraz odpady poremontowe takie jak 
okna, panele, kasetony, itp. nie są zalicza-
ne do odpadów wielkogabarytowych.

A co zrobić z tymi odpadami, których nie należy wyrzucać 
do poszczególnych worków/pojemników?
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Zacznijmy od siebie:
Starajmy się korzystać z pojemników wielorazowego użytku,  
podlegających wymianie lub biodegradacji.

Ograniczmy kupowanie plastiku.

Kupujmy produkty wykonane z surowców biodegradowalnych

Zabierajmy ze sobą torby wielokrotnego użytku na zakupy.  

Zbliża się czas zadumy i święta zmarłych. Będziemy sprzątać groby naszych bliskich. 
Przypominamy, że odbiór śmieci przeliczany jest na kilogramy, dlatego nie wyrzucajmy 

doniczek z ziemią do kontenera na śmieci!

Zarządcy cmentarzy wyznaczyli do tego odpowiednie miejsca, np. na cmentarzu parafialnym 
w Gieble  ziemia składana jest na końcu cmentarza.

Na cmentarzach komunalnych w Ogrodzieńcu i Ryczowie zostaną postawione przyczepy.
Uprasza się o niezanieczyszczanie ziemi odpadami z plastyku i szkła.


