
 

ZMIANA CEN W GOSPODARCE ODPADAMI 

 

Gmina Dąbrówka jest kolejną gminą, którą dotyczy trudna sytuacja na rynku ,,odpadowym’’.  

W odpowiedzi na przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku,  

wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejsza oferta z miesięcznym ryczałtem 259 848,00 zł brutto, jest ponad 

dwukrotnie wyższa niż ta, która obowiązywała w 2019 roku (miesięczny ryczałt w 2019 roku wynosił 

134 922,65 zł brutto). 

 Na chwilę obecną pracujemy nad zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi  

oraz negocjujemy nowe warunki odbioru odpadów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne.  

Poniżej przedstawiamy wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów (najkorzystniejsze oferty  

z przetargów w ostatnich latach): 

 od 01.11.2016 r. do  31.07.2018 r. - 52 920,00 zł za miesiąc - PARTNER Dariusz Apelski ul. Płytowa 1,  

03-046 Warszawa – stawka dla mieszkańca 7,00 zł, 

 od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. - 134 922,65 zł za miesiąc - Konsorcjum firm: RDF Sp. z. o.o. MPK Pure 

Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka – stawka dla mieszkańca do kwietnia 2019 r. – 7,00 zł, 

od maja 2019 r. 16,00 zł, 

 od 01.01.2020 r. - 259 848,00 zł PARTNER Dariusz Apelski ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa – stawka dla 

mieszkańca 33,00 zł. 

Podwyżki kosztów gospodarki odpadami występują w chwili obecnej w całym kraju,  

co pokazują wyniki przetargów. Podstawowymi przyczynami wzrostu cen jest: wzrost ilości wytwarzanych 

odpadów, brak konkurencji, wzrost płacy minimalnej, wyższe ceny paliw oraz prognozowany wzrost cen energii 

elektrycznej, wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania   odpadów, w tym 

uruchomienie systemów przeciwpożarowych i monitoringu (jako reakcja na liczne pożary na wysypiskach 

śmieci), konieczność spełnienia wymogów UE co do poziomu odzysku odpadów, wzrost opłat za składowanie 

odpadów („opłaty marszałkowskiej”), spadek cen i popytu na surowce wtórne i brak odpowiedniej liczby 

instalacji do zagospodarowania odpadów. Do tego dochodzą uwarunkowania w skali makro jak chociażby słabo 

rozwinięty rynek surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań  

za wprowadzenie ich do obrotu. W konsekwencji rosną ceny w firmach, które oferują usługi odbioru i utylizacji 

odpadów. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki 

odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się i Gmina nie może z budżetu dopłacać  

do systemu gospodarki odpadami. System musi być sfinansowany przez mieszkańców. W związku z 

powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie wzrost stawek jest działaniem 

koniecznym.   

W styczniu br. zostaną Państwo pisemnie poinformowani o nowych płatnościach  

za gospodarowanie odpadami w 2020 roku oraz otrzymają Państwo nowe numery kont bankowych do 

wpłat za gospodarowanie odpadami. 

 

 


