
DLACZEGO ŚMIECI KOSZTUJĄ DROŻEJ ? 

WZROST OPŁAT JEST NIEZALEŻNY OD GMINY! 

Urząd Miejski w Baborowie,   ul. Ratuszowa   2a,   48 – 120 Baborów,   tel.:   77/ 403-69-20 

 

Ostatnie miesiące to bezustanna próba złagodzenia tego co dzieje się w gospodarce odpadami. Gmina 

Baborów nie jest wyjątkiem na tym polu, ten problem dotyczy wszystkich gmin w Polsce. W momencie 

wprowadzania nowych uregulowań w gospodarce „śmieciowej” wielkie firmy znacząco obniżały ceny odbioru 

odpadów komunalnych, a włodarze gmin w większości nie widzieli, bądź nie chcieli widzieć, jak rynek przejmują 

prywatne podmioty. Obecnie sytuacja się stabilizuje z niekorzyścią dla mieszkańców. W przetargach startują 

pojedyncze firmy a spółki takie jak Zakład Usług Komunalnych są skazane na ponoszenie wysokich kosztów 

zagospodarowania odpadów na instalacjach. Do tego dochodzą uregulowania prawne; wzrost wynagrodzenia 

minimalnego o ponad 40% w stosunku do roku 2016, wzrost „podatku śmieciowego” ustalonego przez Radę 

Ministrów o 170% w stosunku do roku 2015 oraz szereg innych czynników. 

Dlatego spotykamy się z Włodarzami gmin sąsiednich rozmawiając o problemach „śmieciowych”. 

Rozmawiamy z Radnymi Rady Miejskiej w Baborowie o możliwych rozwiązaniach, z których każde niestety będzie 

mocno odczuwalne dla mieszkańców. 

Polityka kraju została ukierunkowana tak, a nie inaczej. To nie my  wprowadzamy 

odgórne regulacje prawne, ALE MY odpowiadamy przed Mieszkańcami za to jak wygląda 

nasza gospodarka przy ciągłym podnoszeniu kosztów funkcjonowania samorządów !!! 

Zewnętrzne czynniki podwyżki w liczbach 

W ostatnich dwóch latach obserwujemy dynamiczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów. Zakład Usług 

Komunalnych w Baborowie oddaje odpady zmieszane zbierane na terenie gminy Baborów do instalacji                             

w Dzierżysławiu, gdzie od 1 stycznia 2020r. będzie obowiązywała cena 410,40 zł za tonę co 

stanowi wzrost 46,15% !!! w stosunku do roku 2018.  

Wytwarzamy coraz więcej odpadów zmieszanych. W roku 2015: 387,40 ton, a w 2019 w oparciu o średnią z 10 

miesięcy aż 848,35 ton !!!  to wzrost o prawie 120,00 % !!! 

Szacowany wzrost kosztów zagospodarowania odpadów na instalacji w Dzierżysławiu w latach 2015 – 2020 

wzrasta o ponad 220,00% !!! tj. z 108.781,92 zł brutto na 348.840,00 zł brutto. 

Wzrost opłaty za odpady zmieszane w poszczególnych latach: 

2015r.: ilość odpadów: 387,40 ton   x 280,80 zł brutto = 108.781,92 zł brutto 

2016r.: ilość odpadów: 338,58 ton   x 280,80 zł brutto =   95.073,26 zł brutto 

2017r.: ilość odpadów: 620,72 ton   x 280,80 zł brutto = 174.298,18 zł brutto 

2018r.: ilość odpadów: 811,01 ton   x 280,80 zł brutto =  227.731,60 zł brutto 

2019r.: ilość odpadów: 848,35 ton   x 302,40 zł brutto = 256.541,04 zł brutto 

2020r.: ilość odpadów: 850,00 ton1) x 410,40 zł brutto = 348.840,00 zł brutto 

1) wartość szacowana w oparciu o dane z 2019r. gdzie ok. 13% to odpady wytworzone w zabudowie niezamieszkałej.  



 
Wzrost cen zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych na instalacjach zewnętrznych według 

obowiązujących przepisów gospodarki odpadami: 

2018r.: 

- RIPOK Dzierżysław:  360,00 zł brutto 

- Cementownia Górażdże: 250,00 zł brutto 

2019r.: 

- RIPOK Dzierżysław:  450,00 zł brutto (wzrost o 25,00 %) do 30.06.2019r. 

- RIPOK Dzierżysław:  600,00 zł brutto (wzrost o 33,33 %) od 01.07.2019r. 

- Cementownia Górażdże: 320,00 zł brutto (wzrost o 28,00 %) do 31.05.2019r. 

- Cementownia Górażdże: 345,00 zł brutto (wzrost o   7,80 %) od 01.06.2019r. 

2020r.: 

- RIPOK Dzierżysław:  600,00 zł brutto 

- Cementownia Górażdże: 702,00 zł brutto (wzrost o 103,47% !!!) 

 

Wzrost ceny odpadów wielkogabarytowych w latach 2018 – 2020: 

- RIPOK Dzierżysław: 2018r.: 360,00 zł-2019/20r.: 600,00 zł brutto, wzrost o ponad 60,00% !!! 

- Cementownia Górażdże: 2018r.: 250,00 zł-2020r.: 702,00 zł brutto, wzrost o ponad 180,00% !!! 

 

Kolejny problem, który pojawi się 1 stycznia 2020r. to wynagrodzenie minimalne z wyłączeniem dodatku 

stażowego. Każdy z nas chce więcej zarabiać ale szkoda, że gdy mówiono w mediach ogólnopolskich o podwyżkach 

płacy minimalnej raczej nie wspomniano o konsekwencjach czyli wzroście cen usług i materiałów.   

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w latach 2016 - 2020 

2016r.: 1.850,00 zł  

2017r..: 2.000,00 zł  

2018r.:  2.100,00 zł  

2019r.:  2.250,00 zł  

2020r.: 2.600,00 zł wzrost w odniesieniu do roku 2019 o 15,55% !!! a do 2016r. o 40,54% !!! 
Konsekwencją wyłączenia dodatków stażowych z wynagrodzenia minimalnego oraz jego wzrost spowoduje 

obowiązkowy wzrost kosztów o ok. 60,00 % !!! w firmach gdzie obowiązują niskie zarobki.   
„Podatek środowiskowy” naliczany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów zwiększa się w niebywały 

sposób. To opłata, którą zarządcy poszczególnych instalacji odprowadzają do Opola i  wzrastała w następujący 

sposób: 

2009 – 2015r.: 100,00 zł/ t 

2016r.: 120,76 zł/t 

2019r.: 220,00 zł/t 

2020r.: 270,00 zł/t wzrost o 170,00 % !!! 

Przedstawione koszty nie zależą od Gminy ani od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.                 

w Baborowie, to odgórnie narzucane ceny za gospodarowanie odpadami, a także wynik 

wzrostu wynagrodzenia minimalnego przy wyłączonym dodatku stażowym oraz wzrostu 

„podatków środowiskowych” według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. 



 

Planowana stawka od mieszkańca w Gminie Baborów w 2020r.: 21,00 zł 

Wzrost stawki za odbiór odpadów od mieszkańców jest najbardziej dotkliwy w gminach, gdzie przez lata 

nieracjonalnie utrzymywano niskie stawki. 

Gmina na podstawie nowych przepisów zostaje zobowiązana do rozliczania usługi za każdą tonę zebranych 

odpadów !!! W poprzednim stanie prawnym Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie ponosił ryzyko 

odbioru zwiększonej ilości odpadów komunalnych. 

Gmina Baborów została przejęta przez obecną Radę Miejską oraz Burmistrza z wieloma 

problemami i wysokim zadłużeniem. W lipcu tego roku Regionalna Izba Obrachunkowa                 

w Opolu wskazała w analizie ryzyka wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2018r. Gminę Baborów 

jako jednostkę o zwiększonym ryzyku wystąpienia zagrożeń !!! 

Natomiast 27 listopada 2019r. również Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu podjęła 

uchwałę w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Baborów. Opinia została wydana z uwagami !!! co wynika z faktu, że                  

w chwili obecnej występuje duże zagrożenie braku możliwości uchwalenia budżetu                            

na 2022r. !!! 

Gminę, którą przejęliśmy w trudnej sytuacji nie stać na złagodzenie podwyżki 

cen za odbiór odpadów. Wieloletnia stagnacja w podwyżkach podatków                      

i opłat przy rosnących kosztach samorządów nie jest dumą, ale zagrożeniem  

w funkcjonowaniu Gminy Baborów. 

 

Baborów, dnia 04.12.2019r. Tomasz Krupa – Burmistrz Gminy Baborów 

Zestawienie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wybranych gminach województwa Śląskiego i Opolskiego  

Nazwa Gminy 
Data 

obowiązywania 
Opłata podstawowa 

Opłata podwyższona 
(brak segregacji) 

Głubczyce 1-03-2019 15,00 zł 30,00 

Branice 1-07-2019 16,50 zł 33,00 

Wołczyn 1-01-2020 18,00 zł 36,00 

Dobrodzień 1-01-2020 24,50 zł 49,00 

Olszanka 1-03-2019 18,00 zł 28,00 

Byczyna 1-08-2019 17,00 zł 34,00 

Chrząstowice 1-09-2019 19,00 zł 36,00 

Bierawa 1-10-2019 Opłata od wielkości gospodarstwa 
domowego 

30,00 zł za gosp. 1 osobowe + 30,00 zł 
za każda kolejną osobę 



Gosp. 1 osobowe- 17,00 zł/ miesiąc 
Gosp. 2 osobowe 34,00 zł/ miesiąc 

Gosp. 3 os- 51,00 zł/miesiąc 
Gosp. 4 os -68,00 zł/ miesiąc 
Gosp. 5 os -81,00 zł/miesiąc 

Powyżej 5 os- 81,00 zł + 1,00 zł za 
każda dodatkową osobę 

Komprachcice 1-01-2020 22,50 zł 45,00 zł 

Czysty Region: 
Reńska Wieś 
Pawłowiczki,  
Ujazd, Walce, 
Zdzieszowice, 

Polska Cerekiew 
Leśnica, Cisek 
Kolonowskie, 

Izbicko, K-Koźle 

1-10-2019 

Opłata od wielkości gospodarstwa 
domowego: 

Gosp. 1 osobowe- 19,50 zł/ miesiąc 
Gosp. 2 osobowe 39,00 zł/ miesiąc 

Gosp. 3 os- 58,50 zł/miesiąc 
Gosp. 4 os -78,00 zł/ miesiąc 
Gosp. 5 os -92,00 zł/miesiąc 

Powyżej 5 os- 92,00 zł + 8,00 zł za 
każda dodatkową osobę 

39,00 zł za gosp. 1 osobowe + 39,00 zł 
za każda kolejną osobę 

Krzanowice 1-01-2020 

27,00 zł/os, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 1 os. 

26,50  zł/os . gdy nieruchomość 
zamieszkuje 2 os 

25,50 zł/os , gdy nieruchomość 
zamieszkuje 3 os. 

24,50 zł/os , gdy nieruchomość 
zamieszkuje 4 os, 

23,50 zł/os gdy nieruchomość 
zamieszkuje 5 lub więcej osób 

81,00 zł/os, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 1 os. 

79,50  zł/os . gdy nieruchomość 
zamieszkuje 2 os 

76,50 zł/os , gdy nieruchomość 
zamieszkuje 3 os. 

73,50zł/os , gdy nieruchomość 
zamieszkuje 4 os, 

70,50 zł/os gdy nieruchomość 
zamieszkuje 5 lub więcej osób 

Kuźnia 
Raciborska 

1-01-2020 19,90 zł za osobę 60,00 zł za osobę 

Nędza 1-01-2020 

1 os-22,90 zł/ miesiąc od osoby 
2os- 22,90 zł/ miesiąc od osoby 
3os-22,40 zł/ miesiąc od osoby 
4os- 22,40 zł/ miesiąc od osoby 
5 os- 22,40 zł/ miesiąc od osoby 
6 os- 22,40 zł/ miesiąc od osoby 

7 i wiece- 18,90 zł/ miesiąc od osoby 

68,70zł miesięcznie od osoby 

Pietrowice 
Wielkie 

1-11-2019 

30,00 zł/os, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 1 os. 

26,00 zł/os . gdy nieruchomość 
zamieszkuje 2 os 

24,00 zł/os , gdy nieruchomość 
zamieszkuje 3 os. 

22,00 zł/os , gdy nieruchomość 
zamieszkuje 4 os, 

21,00 zł/os gdy nieruchomość 
zamieszkuje 5 os, 

20,00 zł/os, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 6 os 

19,00 zł/os, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 1 os 

18,00 zł/os, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 8 lub więcej osób 

90,00  zł/os, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 1 os. 

78,00  zł/os . gdy nieruchomość 
zamieszkuje 2 os 

72,00  zł/os , gdy nieruchomość 
zamieszkuje 3 os. 

66,00  zł/os , gdy nieruchomość 
zamieszkuje 4 os, 

63,00  zł/os gdy nieruchomość 
zamieszkuje 5 os, 

60,00  zł/os, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 6 os 

57,00  zł/os, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 1 os 

54,00  zł/os, gdy nieruchomość 
zamieszkuje 8 lub więcej osób 

 


