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11  WWpprroowwaaddzzeenniiee  

Celem pracy jest analiza kosztów związanych z gospodarką odpadami 

komunalnymi ponoszonych przez gminy o różnej specyfice oraz o różnym modelu 

zagospodarowania odpadów komunalnych, wraz z przedstawieniem wpływu tychże 

kosztów na stawki opłat w gminach. Badanie to ma służyć jako podstawa do 

nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, który zapadł w dniu 28 listopada 2013 r. Trybunał orzekł między 

innymi o konieczności uzupełnienia art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach o górne stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Wyniki pracy mają być wykorzystane w ustalaniu 

maksymalnych stawek opłat. Zagadnienie maksymalnej stawki w niniejszym 

opracowaniu powiązano z badaniem tzw. progu akceptowalności społecznej.  

Ocena poziomu adekwatności opłaty do możliwości finansowych, tzw. progu 

akceptowalności społecznej mieszkańców gmin w Polsce jest uzależniona od wielu 

czynników. Podstawowym czynnikiem jest poziom dochodów mieszkańców. Drugim 

koszty świadczenia usługi odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych. Pierwszy 

czynnik ma charakter stały w krótkim okresie. Drugi może być łatwiej modyfikowany 

w tym samym czasie. 

Poziom opłaty szacowany jest w gminach w sposób zbliżony, aczkolwiek autorzy 

tego raportu zetknęli się również z praktyką - niezgodna z obowiązującym prawem - 

stosowaną głównie w gminach wiejskich braku obliczania poziomu tej opłaty. 

Parametrem wyjściowym była jedynie ocena poziomu opłaty z tzw. politycznego 

punktu widzenia, który w dużym stopniu odpowiada ocenie progu akceptowalności 

społecznej. W gminach tych nawet nie starano się ocenić bilansowania całego systemu, 

tzn. czy opłaty za odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych ponoszone przez 

mieszkańców pokrywają koszty systemu. Nie należy takiego postępowania oceniać 

negatywnie. Odpowiada on tzw. brytyjskiej metodzie ustalania taryf opłat, która polega 

na wyznaczeniu pewnej sztywnej granicy poziomu tej taryfy, a przedsiębiorstwo 

świadczące usługę poprzez działania przedsiębiorcze musi tak świadczyć tę usługę, aby 

osiągnąć satysfakcjonujący go poziom zysku bez obniżania jakości świadczenia tej 
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usługi. Oczywiście notowano przypadki odstąpienia niektórych przedsiębiorstw, 

zwłaszcza z branży wodociągowej od dostarczania danej usługi z powodu wyczerpania 

się możliwości usprawnienia działalności, w tym dalszego obniżania kosztów 

przedsiębiorstwa. Zanotowano także i takie przypadki, w których poziom opłaty 

ustalano na wysokim poziomie 37 zł od osoby (74 zł od gospodarstwa dwuosobowego), 

a przedsiębiorstwo, które przy takiej cenie wygrało przetarg sponsoruje część wydatków 

gminy, głównie natury kulturalno-oświatowej. Praktyka taka, jak wynika z wywiadu z 

mieszkańcami ma swoje źródło w zadłużeniu gminy i braku możliwości finansowania 

części imprez kulturalnych przez gminę. Wyższą opłatę za odpady miasto traktuje jako 

specyficzną formę opodatkowania. Mieszkańcy nie akceptują takiej ceny (przekroczony 

poziom akceptowalności społecznej) i prawdopodobnie dadzą temu wyraz w 

najbliższych wyborach. Poza tym takie działanie jest wbrew prawu i powinno być 

zaskarżane do odpowiednich organów kontrolujących gminy. 

W większości badanych gmin starano się jednak ocenić koszty systemu przed 

przystąpieniem do procedury przetargowej. Algorytm tego rachunku składał się z 

dwóch zasadniczych części. Część pierwsza to szacowanie kosztów tworzonych po 

stronie gminy, w tym kosztów administrowania systemem i w wielu przypadkach 

kosztów organizowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

oraz dostarczania mieszkańcom pojemników lub na przykład worków. Druga składowa 

to koszty przedsiębiorstwa (z przyjętą stopą zysku) odbioru odpadów od mieszkańców i 

w wielu przypadkach także koszty odbioru selekcjonowanych odpadów z PSZOK oraz 

koszty przetwarzania tych odpadów, czyli między innymi koszty regionalnych instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) powiększone o skalkulowany zysk. 

W niektórych gminach przedsiębiorstwo, które wygrało przetarg dostarczało pojemniki 

na odpady zmieszane albo/i worki na odpady podlegające segregacji. Gminy kalkulując 

najczęściej według tzw. metody historycznej koszty i zyski przedsiębiorstw dodawały 

do tej kwoty swoje koszty i tak wyliczoną sumę dzieliły według przyjętej metody 

kalkulacji opłaty, czyli na przykład przez liczbę mieszkańców, gospodarstw domowych 

według różnych systemów degresji opłaty, powierzchni użytkowej mieszkań czy m³ 

zużytej wody starając się jednak, aby kwota opłaty nie odbiegała zasadniczo od 

dotychczas płaconej według starego systemu. Poziom tej opłaty bywał jeszcze obniżany 

w wyniku przetargu. Było to więc również pewnego rodzaju działanie biorące pod 
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uwagę próg akceptowalności społecznej weryfikowany poprzez niezadowolenie 

mieszkańców z propozycji przyjętej opłaty, co miało również miejsce w niektórych 

gminach. W pewnym sensie to na przedsiębiorstwa spadła funkcja utrzymania 

przyjętego przez gminy poziomu opłaty i szukania dodatkowych dochodów na przykład 

z zagospodarowania wysegregowanych odpadów, co nie oznacza, że przedsiębiorstwa 

nie starały się negocjować podwyżki kwoty ustalonej w wyniku przetargu. 

 

Wyjściowym założeniem do wyników analiz jest opracowanie modelu kosztowego, 

dla gospodarowania odpadami w sposób selektywny przy założeniu aktualnie 

obserwowanej skuteczności segregacji odpadów u źródła w zabudowie jednorodzinnej 

ok. 15% masy strumienia odbieranego i w zabudowie wielorodzinnej ok. 5% masy 

strumienia odbieranego. 

Model ten jako podstawę gospodarki odpadami zawiera więc głównie strumień 

odpadów zmieszanych, do którego kosztownym dodatkiem jest selektywna zbiórka 

odpadów. Stąd zakłada się, iż jest droższym w eksploatacji niż model, w którym 

selektywnej zbiórki nie ma, ale z punktu widzenia zasady zawartej w przepisach 

ustawy, że stawki opłat muszą być niższe w przypadku selektywnej zbiórki odpadów 

wydaje się naturalnym wyborem odejście od kosztowej metody kształtowania opłat dla 

odpadów, które nie są zbierane selektywnie, gdyż oznaczałoby to złamanie kosztowej 

metody kształtowania opłat dla dominującej metody ich zbierania i odbierania (wśród 

gmin uczestniczących w badaniu ankietowym 90% mieszkańców deklarujących opłaty 

zdecydowało się na segregację odpadów) i konieczność finansowania skrośnego 

selektywnej zbiórki (i to z pieniędzy spoza systemu odpadowego). Dlatego zakłada się 

jedno z dwóch podejść w dalszych pracach legislacyjnych. Albo ustawodawca 

zdecyduje się na ostateczne odejście od dobrowolności segregacji, albo taryfy opłat za 

odpady nie zbierane w sposób selektywny będą kształtowane metodą pozakosztową. 

 

Planowana metodyka ekspertyzy polegać będzie na: 

1. Ocenie akceptowalności społecznej poziomu opłaty na podstawie dotychczasowych 

badań w zakresie struktury wydatków gospodarstw domowych. Wielkość tych 

wydatków stanowić będzie wartość maksymalnej opłaty. Dane te będą podstawą 

wyjściową do dalszej analizy. 
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2. Analizie obowiązujących stawek opłat na podstawie bazy danych o opłatach 

będących w dyspozycji Ministerstwa Środowiska. Analiza zmienności opłat w 

układzie terytorialnym, wg grup wielkości gmin, wg typu gmin. Wybór gmin w 

poszczególnych grupach gmin ze skrajnymi stawkami do badania case study oraz 

wyszukanie do badania case study gmin specyficznych tzn.: gmin decydujących się 

na odrębne przetargi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów (lub 

przetargi wyłącznie na odbieranie); gmin z dominującą branżą turystyczną w bazie 

ekonomicznej; gmin szczególnie odległych od miejsc zagospodarowania odpadów; 

gmin z bardzo wysokim udziałem selektywnej zbiórki odpadów w ogólnym 

strumieniu odpadów; gmin stosujących uproszczone i skomplikowane standardy 

segregacji odpadów u źródła. 

3. Badaniu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów na podstawie wyników 

przetargów. Analiza danych w analogicznym układzie rodzajowym gmin 

(zróżnicowania terytorialne, wg grup wielkości gmin, wg typu gmin). 

4. W celu oszacowania kosztów administracyjnych gminy sporządzona zostanie 

analiza różnic pomiędzy spodziewanymi wpływami z opłat w poszczególnych 

gminach, a wynikami przetargów. 

5. Na podstawie wyników powyższych badań opracowany zostanie model kosztowy 

systemu w postaci limitu poszczególnych składowych kosztów czyli: kosztów 

odbioru odpadów (pierwszy moduł - przedsiębiorstwa gospodarki odpadami), 

kosztów zagospodarowania odpadów (zmieszanych oraz selektywnie zbieranych - 

drugi moduł), kosztów prowadzenia PSZOK (trzeci moduł), kosztów administracji 

systemu (czwarty moduł - gminy). Suma dopuszczalnej wysokości opłaty równa 

będzie sumie maksymalnych składowych (4 modułów), z których każda składowa 

nie będzie musiała powstać w tej samej gminie.  

Wyniki analiz będą różne dla różnych gmin. Pozwoli to na wyselekcjonowanie 

najdroższych i najtańszych gmin (lub związków gmin) i znalezienie odpowiedzi na 

pytanie dotyczące tych różnic. Najwyższy poziom opłat wyznaczą analizy omówione w 

p. 5. Opłata ta jednak nie będzie mogła być wyższa od maksymalnej opłaty wyliczonej 

na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych (p. 1). 

 

Drugim etapem badań będzie przeprowadzenie w gminach rozwiniętej ankiety, w 
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ramach której gminy zostaną zapytane o przesłanki kosztów systemu oraz wyniki 

ściągalności opłat. Podstawowymi przesłankami kosztów w zakresie odbierania 

odpadów są liczba ludności, typ zabudowy oraz długości tras przejazdu śmieciarek, stąd 

gminy zostaną zapytane o fluktuacje liczby ludności oraz o stopień rozproszenia sieci 

osadniczej, charakter zabudowy i łączną długość dróg. W zakresie kosztów 

zagospodarowania odpadów pytania będą dotyczyły odległości od zakładów 

zagospodarowania odpadów, standardów segregacji odpadów komunalnych oraz jej 

skuteczności, a także metod i kosztów zagospodarowania odpadów zmieszanych. 

Gminy zostaną też zapytane o sposoby i koszty prowadzenia obligatoryjnych PSZOK, a 

także o liczbę osób zatrudnionych do administracyjnej obsługi systemu. 

Dzięki danym pozyskanym w ramach ankiety planowane jest doprecyzowanie 

podstawowego modelu kosztowego sformułowanego w ramach badań podstawowych 

omówionych powyżej i docelowe powiązanie limitu opłaty z parametrami w postaci 

algorytmu obliczania opłaty dla różnorodnych gmin. Powodzenie tego etapu badań 

uzależnione jest od stopnia uczestnictwa gmin w ankietach i wiarygodności danych 

przekazanych przez urzędników gminnych. 
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22  PPrróógg  aakkcceeppttoowwaallnnoośśccii  ssppoołłeecczznneejj  

2.1 Założenia badawcze 

Poziom opłat za odbiór odpadów komunalnych i ich dalsze przetwarzanie jest w 

Polsce zróżnicowany. Ukazują to wyraźnie mapy nr 3 i 4 omówione części 3.1.1 

niniejszego opracowania. Podstawowy wniosek, który nasuwa się z danych 

zaprezentowanych na mapach 3 i 4 jest taki, że w różnych częściach kraju obecnie 

akceptuje się różne poziomy czy progi opłat. Można więc postawić tezę, iż w zależności 

od regionu mamy do czynienia z różnym progiem akceptowalności społecznej poziomu 

opłaty za odbiór od ludności (i dalsze przetwarzanie) odpadów komunalnych.  

Nasuwa się podstawowe pytanie badawcze: "W jaki sposób dla poszczególnych 

regionów i grup społecznych wyznaczyć maksymalny i minimalny poziom ceny 

(opłaty), tak aby z jednej strony jakość usługi odbioru i przetwarzania odpadów 

komunalnych była wysoka i preferowała nowoczesne formy ich przetwarzania, a z 

drugiej strony była akceptowalna w wydatkach budżetów gospodarstw domowych?" 

Kolejnym pytaniem badawczym jest "Dlaczego ta opłata jest tak zróżnicowana?" 

Dalsze pytania wynikają z dotychczasowych: "Czy to zróżnicowanie wynika przede 

wszystkim z rodzaju RIPOK-a do którego dostarczane są odpady?" "Czy wpływ na 

poziom opłaty ma także organizacja i koszty systemu odbioru i dostawy odpadów po 

stronie przedsiębiorstwa odbierającego odpady od mieszkańców?" 

W metodzie badawczej dotyczącej badania progu akceptowalności społecznej 

poziomu opłaty za usługę odbioru odpadów przyjęto następujące założenia 

wyznaczające dalszą drogę postępowania: 

1. Występuje pewien uniwersalny próg akceptowalności społecznej określony już na 

podstawie historycznego doświadczenia, badań i wiedzy osób zajmujących się 

problematyką gospodarki komunalnej i znany organom administracji publicznej. 

2. Próg ten jednakże na chwilę obecną należy zweryfikować i uaktualnić przyjmując 

wyniki badań przeprowadzonych w gminach w Polsce dotyczące ceny usługi 

gospodarki odpadami w danej gminie. 

3. Weryfikatorem progu akceptowalności społecznej są także opłaty występujące w 
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gminach i przyjęte na podstawie przetargów. Zakłada się, iż włodarze gmin z  

uwagi na ich funkcję zbadali ten poziom na podstawie własnych wywiadów 

dokonanych w radach gminy i osobistych kontaktach z mieszkańcami, a przetargi 

poziom ten z reguły tylko obniżyły. 

W dalszym postępowaniu badawczym odniesiono się do każdego z powyższych 

kroków postępowania. 

2.2 Uniwersalny próg akceptowalności społecznej 

Barierą wyznaczania jakiegokolwiek uniwersalnego progu cenowego, w tym progu 

akceptowalności społecznej są koszty świadczenia danej usługi komunalnej. Jak 

uważają S. Łodwig i K. Choromański „wystarczy chociażby wspomnieć, że zgodnie z 

podstawową zasadą w zakresie środowiska, zasadą zanieczyszczający płaci, wszystkie 

koszty świadczenia usług w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym i odpadowym 

powinny być pokrywane opłatami za świadczenie usług. Opłaty powinny w 

szczególności uwzględniać koszt amortyzacji majątku. W sytuacji znacznego wzrostu 

nakładów inwestycyjnych nastąpi znaczny wzrost wartości majątku. Przestrzeganie 

zasady zanieczyszczający płaci doprowadzi do wzrostu opłat za usługi zbiorowego 

zaopatrzenie w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków i odbiór odpadów stałych.”1 

Zatem koszty całego procesu mogą wzrastać, zwłaszcza kiedy będziemy mieć do 

czynienia z nowymi inwestycjami. 

Aspekt kosztowy brany był pod uwagę w badaniu ewaluacyjnym pt.: „Wpływ 

interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej na poprawę 

stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno-gospodarczy” RAPORT 

KOŃCOWY dla MRR, listopad 2008 – Konsorcjum projektowe Agortec/Proeko". Z 

badania tego wynika, że "Wpływ interwencji na obciążenie finansowe mieszkańców 

będzie niewątpliwy i będzie wiązał się z podwyższeniem cen za usługi wodociągowo-

kanalizacyjne". W dalszej części tego badania stwierdza się, że "Nie zidentyfikowano 

jednak przypadków, aby planowana podwyżka przekroczyła przyjęty próg społecznej 

                                                           

 
1 Łodwig S., Choromański K., Usługi komunalne (usługi wodno-kanalizacyjne i odbiór odpadów) w 

miastach uczestniczących w systemie analiz samorządowych (dane za rok 2007), Zgierz/Warszawa 2009, 

s. 6-7. 
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akceptowalności (na poziomie 4% dochodu do dyspozycji gospodarstwa). Prognozy te 

nie uwzględniają jednak najuboższych grup mieszkańców, dla których podwyżki będą 

odczuwalne w większym stopniu.”2 Mamy tu więc podany pewien próg dotyczący 

akceptowalności społecznej wydatków na usługi wodociągowo-kanalizacyjne przyjęty 

na podstawie już przeprowadzonych wcześniej badań. 

Z kolei w odniesieniu stricte do gospodarki odpadami badacze utrzymują, że 

zgodnie z wytycznymi dla projektów przygotowywanych w ramach Narodowej 

Strategii Spójności 2007-2013, wysokość opłat z tytułu odbioru odpadów wyznaczająca 

granicę dostępności cenowej została określona na 0,75%.3 W wytycznych tych z 2013 r. 

podane jest, że „prognozowane przychody wynikające z taryf za świadczenie usług, 

powinny być przygotowane w oparciu o odpowiednie regulacje, przy czym beneficjent 

może skorygować taryfy biorąc pod uwagę tzw. dostępność cenową (ang. affordability), 

czyli zdolność do płacenia za usługi. Zdolność ta jest miarą statystyczną: odzwierciedla 

średni próg, powyżej którego, wzrost taryf nie miałby charakteru trwałego lub koszty 

musiałyby być pokryte pomocą socjalną. Nie ma mechanizmu prawnego 

ograniczającego taryfy powyżej progu. Istnieją dwa mechanizmy umożliwiające 

udzielanie wsparcia gospodarstwom domowym: zasiłki dla gospodarstw domowych 

wypłacane z budżetu państwa i dopłaty do taryf wypłacane określonej grupie. Korekta 

może dotyczyć wyłącznie taryf dla gospodarstw domowych. Korekta może być 

wprowadzona pod warunkiem, że wydatki ponoszone przez gospodarstwo domowe 

przekraczają kwotę równą 3% oraz 0,75% dochodu do dyspozycji (mierzonego 

medianą) odpowiednio dla gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. 

Skalę korekty ustala beneficjent, w zależności od uwarunkowań lokalnych, w tym 

zwłaszcza aktualnego poziomu wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe. 

Maksymalna dopuszczalna korekta nie może prowadzić do obniżenia wydatków 

ponoszonych przez gospodarstwo domowe poniżej aktualnego poziomu wydatków 

                                                           

 
2 Ibidem, s. 7 
3 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 

tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007. Za W Piontek, B. 

Poskrobko, E. Sidorczuk-Pietraszko, Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów 

dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych, Akademia Techniczno-

verte 
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ponoszonych przez gospodarstwa domowe, jak również poziomu wydatków 

gospodarstw domowych prognozowanych dla wariantu bez inwestycji oraz kwoty 

odpowiadającej 3% oraz 0,75% dochodu do dyspozycji (mierzonego medianą) 

odpowiednio dla gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.”4 

Z wytycznych tych zatem można wnioskować, iż cena (opłata) płacona przez 

gospodarstwo domowe na podstawie historycznych badań gospodarstw domowych za 

świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych i poddanie tych odpadów dalszemu 

procesowi nie powinna przekraczać 0,75% dochodu do dyspozycji. 

Dochód do dyspozycji5 jest to dochód rozporządzalny pomniejszony o tzw. 

pozostałe wydatki. Dochód rozporządzalny jest to suma bieżących dochodów 

gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika (od 

dochodów z pracy najemnej oraz od niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

i świadczeń pozostałych), o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez 

osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób 

użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne. 

W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w 

tym spożycie naturalne (towary i usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby 

gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie bądź z 

prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek) oraz towary i usługi 

otrzymane nieodpłatnie. Dochód rozporządzalny przeznaczony jest na wydatki oraz 

przyrost oszczędności. Na dochód rozporządzalny składają się: 

 dochód z pracy najemnej, 

 dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie, 

 dochód z pracy na własny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w 

                                                                                                                                                                          

 

Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Teorii i Programowania Rozwoju, Fundacja Ekonomistów 

Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, Bielsko-Biała – Białystok, grudzień 2008, s. 134. 
4 Por. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 10 maja 2013 r. 
5 Por. Metodologia badań budżetów gospodarstw domowych. Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez 

Komisję Metodologiczną GUS. Główny Urząd Statystyczny, Departament Warunków Życia, ZWS, 

verte 
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rolnictwie, z wykonywania wolnego zawodu, 

 dochód z tytułu własności, 

 dochód z wynajmu nieruchomości, 

 świadczenia z ubezpieczeń społecznych, 

 świadczenia pozostałe, 

 pozostały dochód (w tym dary i alimenty). 

Z kolei pozostałe wydatki, które odejmuje się od dochodu rozporządzalnego w 

celu określenia dochodu do dyspozycji składają się z: 

 darów przekazanych innym gospodarstwom domowym i instytucjom 

niekomercyjnym, 

 niektórych podatków i opłat niebieżących, w tym podatku od spadków i darowizn, 

podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, 

 zaliczek na podatek od dochodów osobistych oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne płaconych samodzielnie przez podatnika, 

 pozostałych rodzajów wydatków nie przeznaczonych bezpośrednio na cele 

konsumpcyjne, w tym strat pieniężnych, odszkodowań za wyrządzone szkody.6 

Według innych badań przyjmuje się, że opłaty za usługi komunalne (głównie 

dostarczanie wody i odbiór ścieków) mogą stanowić 3-5 % dochodu rozporządzalnego 

gospodarstwa domowego. Przekroczenie tej bariery powoduje, że odbiorcy mogą 

przestać płacić za usługi komunalne, przez co może załamać się cały system ich 

finansowania.7 W ramach tego przedziału mieszczą się również opłaty w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.8 

Zatem zgodnie z tak przyjętymi założeniami można spróbować oszacować drugą 

wersję progu akceptowalności społecznej jako różnicę między udziałem wydatków na 

usługi komunalne (3-5%) z dochodów rozporządzalnych oraz udziałem wydatków na 

                                                                                                                                                                          

 

Warszawa 2011, s. 33 
6 Ibidem, s. 36. 
7 Za: Strategia wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2003 r., s. 93-94 oraz J. Berbeka, K. Berbeka, Wpływ wdrożenia 

wymagań wybranych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych. Raport wykonany w ramach 

projektu REC Phare 4.2 dla Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2000 r. 
8 Por. M. Adamek, Determinanty funkcjonowania sektorów inżynieryjnych w gospodarce komunalnej na 

przykładzie miasta i gminy Pleszew, Praca doktorska, promotor: prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Poznań 

verte 



13 

 

 

wodę i odprowadzenie ścieków (3-4% według źródeł podanych w Raporcie dla 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Wytycznych dla projektów przygotowywanych w 

ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013) z dochodów do dyspozycji. W celu 

określenia skrajnych wartości proponuje się przyjąć do tej wersji progu 

akceptowalności społecznej: 5% dochodów rozporządzalnych i 3% dochodów do 

dyspozycji. 

Tabela 1. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w latach 

2012 -2013 [zł] 

Kod Jednostka terytorialna 2012 2013* 
0000000000 Polska 1278,43 1299,00 

1100000000 ŁÓDZKIE 1268,42 1296,40 

1140000000 MAZOWIECKIE 1710,01 1690,00 

2120000000 MAŁOPOLSKIE 1189,84 1227,56 

2240000000 ŚLĄSKIE 1278,87 1318,49 

3060000000 LUBELSKIE 1056,45 1105,45 

3180000000 PODKARPACKIE 959,12 997,63 

3200000000 PODLASKIE 1242,39 1258,73 

3260000000 ŚWIĘTOKRZYSKIE 1119,76 1153,51 

4080000000 LUBUSKIE 1231,16 1237,95 

4300000000 WIELKOPOLSKIE 1153,43 1206,77 

4320000000 ZACHODNIOPOMORSKIE 1263,56 1256,13 

5020000000 DOLNOŚLĄSKIE 1367,00 1344,47 

5160000000 OPOLSKIE 1294,26 1198,98 

6040000000 KUJAWSKO-POMORSKIE 1133,97 1169,10 

6220000000 POMORSKIE 1350,56 1434,10 

6280000000 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1109,95 1109,35 

Źródło: BDL, GUS. * - Dane szacunkowe na podstawie: Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w 

świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Departament Badań Społecznych i 

Warunków Życia, Warszawa 26.05.2014, s. 1 i 11. 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

2013, s. 185. 

http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=6
http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=12
http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=9
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Tabela 2. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w latach 

2012 -2013 [zł] 

Kod Jednostka terytorialna 2012 2013* 
0000000000 Polska 1232,85 1252,69 
1100000000 ŁÓDZKIE 1216,56 1243,40 
1140000000 MAZOWIECKIE 1646,06 1626,80 
2120000000 MAŁOPOLSKIE 1156,33 1192,98 
2240000000 ŚLĄSKIE 1228,38 1266,43 

3060000000 LUBELSKIE 1006,73 
1053,42 

3180000000 PODKARPACKIE 921,85 
958,87 

3200000000 PODLASKIE 1194,86 
1210,58 

3260000000 ŚWIĘTOKRZYSKIE 1090,28 
1123,14 

4080000000 LUBUSKIE 1181,08 
1187,59 

4300000000 WIELKOPOLSKIE 1121,44 
1173,30 

4320000000 ZACHODNIOPOMORSKIE 1221,46 
1214,28 

5020000000 DOLNOŚLĄSKIE 1319,85 
1298,09 

5160000000 OPOLSKIE 1239,85 
1148,57 

6040000000 KUJAWSKO-POMORSKIE 1095,37 
1129,30 

6220000000 POMORSKIE 1307,24 
1388,10 

6280000000 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1077,31 
1076,72 

Źródło: BDL, GUS. * - Dane szacunkowe na podstawie: Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w 

świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Departament Badań Społecznych i 

Warunków Życia, Warszawa 26.05.2014, s. 1 i 11 oraz metodzie własnej. Z uwagi na brak danych o 

dochodzie do dyspozycji za 2013 r. oszacowano relację dochodu do dyspozycji z 2012 w stosunku  do 

dochodu rozporządzalnego  z 2012 r. i zastosowano ją względem dochodu rozporządzalnego z 2013 r. 

W 2013 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1299 zł i 

był realnie wyższy o 0,7% od dochodu z roku 20129. Przeciętne miesięczne wydatki w 

gospodarstwach domowych na osobę w 2013 r. wyniosły 1062 zł i pozostały realnie na 

                                                           

 
9 W celu zachowania relacji między strukturą badanej zbiorowości a strukturą społeczno-demograficzną 

zbiorowości generalnej, dane za lata 2010-2013 uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych 

zostały przeważone strukturą gospodarstw domowych według liczby osób i miejsca zamieszkania 

pochodzącą z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (za lata 2003-2009 - z 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002), co powoduje różnice w stosunku do 

danych za lata 2010-2012 publikowanych wcześniej a uogólnionych na podstawie wyników NSP 2002. 

Za: Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw 

domowych, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 26.05.2014, s. 1. 

http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=6
http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=12
http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=9


15 

 

 

tym samym poziomie jak w roku 201210. 

Mapa 1 Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 

osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej (Polska = 

100) w 2013 r. 

Źródło: Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw 

domowych, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 26.05.2014, s. 11 

W układzie wojewódzkim w 2013 r. dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca wzrósł w 

większości województw. Spadł w porównaniu do 2012 r. jedynie w województwach: 

mazowieckim, zachodnio-pomorskim, dolnośląskim, opolskim i warmińsko-mazurskim. 

Pomimo spadku tego dochodu w niektórych województwach, relacja do średniej krajowej 

                                                           

 
10 Ze względu na trwające przeliczenia dla lat ubiegłych wynikające z wprowadzenia od 2013 r. nowej 

klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu, opartej na zharmonizowanej klasyfikacji COICOP dla 

wszystkich badań Europejskiego Systemu Statystycznego, wyniki dla lat wcześniejszych podano według 

klasyfikacji COICOP/HBS, obowiązującej do roku 2012. Za: Sytuacja..., op. cit., s. 1.  
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wypadła najkorzystniej w województwie mazowieckim i pomorskim (por. mapa 1 i 

komentarz). Dochód do dyspozycji kształtował się w podobny sposób, co dochód 

rozporządzalny. 

W 2013 roku w województwie mazowieckim, pomorskim, dolnośląskim i śląskim 

dochód rozporządzalny na osobę był wyższy od średniej krajowej. Zdecydowanie 

najwyższymi dochodami dysponowały gospodarstwa domowe z województwa 

mazowieckiego (1690 zł) i były one o 30,1% wyższe niż przeciętny krajowy dochód na 

osobę. Najniższe dochody zarejestrowano w województwie podkarpackim (ok. 998 zł) i 

miały one wartość o 23,2% poniżej średniej krajowej. Rozpiętość pomiędzy najwyższym a 

najniższym średnim dochodem na osobę w województwach w 2013 roku wyniosła 53,3 p. 

proc. Przeciętne miesięczne wydatki powyżej średniej dla Polski w 2013 r. odnotowano 

w województwach: mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, śląskim, pomorskim i 

opolskim. W województwie mazowieckim przeciętne miesięczne wydatki na osobę 

były wyższe niż przeciętne dla Polski ogółem o 25,4%. Najniższe wydatki na 1 osobę 

odnotowano w województwie podkarpackim – mniejsze o 17,6% od średniej dla całego 

kraju. 11 

2.2.1 Maksymalny próg akceptowalności społecznej 

W tabeli 3 przedstawiono wyliczenia progu akceptowalności społecznej wydatków 

mieszkańców na gospodarkę odpadami według 2 metod: 

1. jako 0,75% dochodu do dyspozycji na 1 mieszkańca (I wersja), 

2. jako różnica 5% dochodu rozporządzalnego na 1 mieszkańca i 3% dochodu do 

dyspozycji na 1 mieszkańca (II wersja). 

Próg akceptowalności społecznej według tych 2 metod zatem waha się w przedziale 

8,08 zł (województwo warmińsko-mazurskie - I wersja) do 35,70 zł (województwo 

mazowieckie - II wersja). Średnio dla Polski między 9,40 zł a 27,37 zł bez podziału na 

opłaty za odpady zmieszane i poddane recyklingowi. Wielkość progu dla wersji drugiej 

równa się w przybliżeniu 2% dochodów rozporządzalnych. 

                                                           

 
11 Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw 

domowych, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 26.05.2014, s. 11 
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Tabela 3. Próg akceptowalności społecznej w 2013 r. według przyjętych metod 

w zł na 1 mieszkańca 

Kod Jednostka 

terytorialna 

jako 0,75% 

dochodu do 

dyspozycji 

(I wersja)  

3% dochodu 

do 

dyspozycji 

5% dochodu 

rozporządzaln

ego 

II wersja 

0000000000 Polska 9,40 37,58 64,95 27,37 
1100000000 ŁÓDZKIE 9,33 37,30 64,82 27,52 
1140000000 MAZOWIECKIE 12,20 48,80 84,50 35,70 
2120000000 MAŁOPOLSKIE 8,95 35,79 61,38 25,59 
2240000000 ŚLĄSKIE 9,50 37,99 65,92 27,93 
3060000000 LUBELSKIE 7,90 31,60 55,27 23,67 
3180000000 PODKARPACKIE 7,19 28,77 49,88 21,12 
3200000000 PODLASKIE 9,08 36,32 62,94 26,62 
3260000000 ŚWIĘTOKRZYSKIE 8,42 33,69 57,68 23,98 
4080000000 LUBUSKIE 8,91 35,63 61,90 26,27 
4300000000 WIELKOPOLSKIE 8,80 35,20 60,34 25,14 
4320000000 ZACHODNIOPOMORSKIE 9,11 36,43 62,81 26,38 
5020000000 DOLNOŚLĄSKIE 9,74 38,94 67,22 28,28 
5160000000 OPOLSKIE 8,61 34,46 59,95 25,49 
6040000000 KUJAWSKO-POMORSKIE 8,47 33,88 58,46 24,58 
6220000000 POMORSKIE 10,41 41,64 71,70 30,06 
6280000000 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 8,08 32,30 55,47 23,17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabel 1 i 2. 

W rozdziale 2.3 zostaną przedstawione wyniki badania przeprowadzonego dla gminy 

Pleszew przez Pracownie Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku z 

Jarocina nt.: „Usługi komunalne przedsiębiorstwa komunalnego sp. z o.o. w Pleszewie w 

opiniach i budżetach gospodarstw domowych mieszkańców” wykonanego w czerwcu i 

lipcu 2014 r., na podstawie których dokonana zostanie dalsza próba weryfikacji progu 

akceptowalności społecznej wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych. Analiza tego badania będzie również pierwszym omówionym case study. 

2.3 Próg akceptowalności społecznej według badań (case 
study – Pleszew) 

Badanie dotyczące opinii mieszkańców na temat usług świadczonych przez 

przedsiębiorstwo komunalne w Pleszewie przeprowadzono w miesiącu czerwcu 2014 

roku metodą bezpośrednich indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych w 

miejscu zamieszkania respondentów. Aby uzyskać reprezentatywność danych 

http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=6
http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=12
http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=9
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dotyczących gospodarstw domowych, jak podają autorzy opracowania, próba do 

badania została dobrana w sposób losowy, uwzględniając proporcje wielkości 

miejscowości zamieszkania. Wybór podmiotów do badania w wylosowanym adresie 

został oparty o procedurę random walk. Ankieter na danej ulicy w sposób losowy 

odwiedzał gospodarstwa domowe i prosił o zgodę na zrealizowanie wywiadów 

kwestionariuszowych. Przeprowadzono 650 wywiadów w gospodarstwach domowych, 

natomiast zakwalifikowano do dalszej analizy 634 wywiady. Błąd oszacowania dla 

próby n = 634 i 95% przedziału ufności wynosi ±3,9 punktów procentowych, co 

oznacza, że wnioskując na temat wyników uzyskanych w badaniu mamy 95% pewność, 

że uzyskany wynik nie odbiega od faktycznej wartości w populacji o więcej niż 3,9 

punktów procentowych.12 Podmiotem badania były gospodarstwa domowe jedno lub 

wieloosobowe odbiorców usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z 

o. o. w Pleszewie z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Przedmiotem badania były budżety 

gospodarstw domowych oraz usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 

z o.o. w Pleszewie.13 

Przeciętna liczba osób przypadająca na jedno gospodarstwo domowe w Mieście i 

Gminie Pleszew wynosi 3,55. Najliczniejsze rodziny zamieszkują gospodarstwa rolne 

(przeciętna liczba 5,31 osób) oraz domy wolnostojące (przeciętna liczba 3,78 osób). 

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym na wsi to 4,42. W mieście liczba 

osób w rodzinie jest statystycznie mniejsza o 1,42. Z kolei niewiele ponad trzy piąte 

(60,2%) badanych gospodarstw domowych zlokalizowanych jest w domach 

wolnostojących (jednorodzinnych). Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym 

według rodzaju zabudowania: 

 w bloku przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 2,85 osób;  

 w budynku wielorodzinnym/kamienicy przeciętna liczba osób w gospodarstwie 

domowym wyniosła 2,73 osób;  

 w budynku wolnostojącym/jednorodzinnym przeciętna liczba osób w 

gospodarstwie domowym wyniosła 3,78 osób;  

                                                           

 
12 Usługi komunalne przedsiębiorstwa komunalnego sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach 

gospodarstw domowych mieszkańców, Raport końcowy z badania, Pracownia Badań Opinii Publicznej 

Społeczności Lokalnej i Rynku, Pleszew, czerwiec-lipiec 2014, s. 3. 
13 Ibidem, s. 4. 
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 w gospodarstwie rolnym przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym 

wyniosła 5,31 osób.  

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w Mieście i Gminie Pleszew 

według miejsca zamieszkania:  

 w mieście przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 3,00 osób;  

 na wsi przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 4,42 osób.14  

Dane zebrane podczas badania wykazują, że średni miesięczny dochód w 

gospodarstwie domowym w gminie Pleszew przypadający na jedną osobę wynosi 

1027,23zł. Z kolei przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w 

gospodarstwach domowym na wsi wyniósł 897,98zł i był niższy o 205,81zł od przeciętnego 

miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w mieście.15 Przeciętne dochody 

(rozporządzalne) w gospodarstwach domowych w gminie Pleszew prezentuje tabela 4. 

Tabela 4. Przeciętne dochody w gospodarstwach domowych gminy Pleszew 

według miejsca zamieszkania 

Przeciętny miesięczny 

dochód gospodarstwa 

domowego  

W gminie Pleszew w zł  W mieście  

w zł  

Na wsi  

w zł  

Na jedną osobę  1027,23  1103,79  897,98  

Na jedno gospodarstwo 

domowe  

3133,80  2893,08  3540,17  

Źródło: Usługi komunalne przedsiębiorstwa komunalnego sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach 

gospodarstw domowych mieszkańców, Raport końcowy z badania, Pracownia Badań Opinii Publicznej 

Społeczności Lokalnej i Rynku, Pleszew, czerwiec-lipiec 2014, s. 10. 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych objętych badaniem w Pleszewie w 

odniesieniu do wielkości tych gospodarstw została przedstawiona w tabeli 5. 

Tabela 5. Przeciętny dochód w gospodarstwach domowych gminy Pleszew ze 

względu na liczbę osób 

Liczba osób  

w gospodarstwie domowym  

Przeciętny dochód na 1 osobę 

w zł  

Przeciętny dochód na  

gospodarstwo domowe w zł  

1 osoba  1423,45  1423,45  

2 osoby  1340,23  2680,47  

3 osoby  1009,77  3029,31  

4 osoby  857,35  3429,41  

5 osób  713,45  3567,25  

                                                           

 
14 Ibidem, s. 8. 
15 Ibidem, s. 10. 
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6 osób  681,56  4089,34  

7 osób  704,76  4933,33  

8 osób  594,64  4757,14  

9 osób  668,25  6014,28  

10 osób i więcej  380,00  3800,00  

Źródło: Usługi komunalne przedsiębiorstwa komunalnego sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach 

gospodarstw domowych mieszkańców, Raport końcowy z badania, Pracownia Badań Opinii Publicznej 

Społeczności Lokalnej i Rynku, Pleszew, czerwiec-lipiec 2014, s. 11. 

Strukturę wielkości dochodów na jedną osobę przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Dochód przypadający w gminie Pleszew na jedną osobę w 

gospodarstwie domowym w przedziałach 

Dochód w przedziałach w zł  Procent  

Do 300 złotych  2,5  

Do 500 złotych  6,2  

Do 1000 złotych  36,8  

Do 1500 złotych  29,7  

Do 2000 złotych  13,2  

Do 4000 złotych  4,1  

Odmowa udzielenia odpowiedzi  7,5  

Źródło: Usługi komunalne przedsiębiorstwa komunalnego sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach 

gospodarstw domowych mieszkańców, Raport końcowy z badania, Pracownia Badań Opinii Publicznej 

Społeczności Lokalnej i Rynku, Pleszew, czerwiec-lipiec 2014, s. 11. 

W tabeli 7 ukazano poziom opłat w Pleszewie według metody od gospodarstwa 

domowego. 

Tabela 7. Wysokość opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie 

Pleszew [zł] 

Liczba osób  

w gospodarstwie 

domowym  

Opłata za odbiór 

selekcjonowanych 

odpadów  

Opłata za 

odbiór 

odpadów 

zmieszanych 

(bez selekcji)  

Opłata za odbiór 

selekcjonowanych 

odpadów w 

przeliczeniu na 1 

osobę 

Opłata za odbiór 

odpadów 

zmieszanych 

(bez selekcji) w 

przeliczeniu na 1 

osobę 

1 osoba  12 18 12,00 18,00 

2 osoby  20 30 10,00 15,00 

3 osoby  27 40 9,00 13,33 

4 osoby  35 52 8,75 13,00 

5 osób  42 63 8,40 12,60 

6 osób  48 72 8,00 12,00 

7 osób i więcej 52 78 7,43 i mniej 11,14 i mniej 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. 
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Udział opłaty za odbiór odpadów w dochodach rozporządzalnych mieszkańców gminy 

Pleszew przedstawia tabela 8. 

Tabela 8. Udział opłaty za odbiór odpadów w dochodach rozporządzalnych 

mieszkańców gminy Pleszew w przeliczeniu na 1 osobę w % 

Liczba osób  

w gospodarstwie domowym 
Udział opłaty za odbiór 

selekcjonowanych odpadów 

w przeliczeniu na 1 osobę 

Udział opłaty za odbiór 

odpadów zmieszanych (bez 

selekcji) w przeliczeniu na 1 

osobę 

1 osoba  0,84 1,26 

2 osoby  0,75 1,12 

3 osoby  0,89 1,32 

4 osoby  1,02 1,52 

5 osób  1,18 1,77 

6 osób  1,17 1,76 

7 osób i więcej 1,05 1,58 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska oraz raportu Usługi komunalne 

przedsiębiorstwa komunalnego sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach gospodarstw domowych 

mieszkańców, Raport końcowy z badania, Pracownia Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i 

Rynku", Pleszew, czerwiec-lipiec 2014, s. 11. 

Poziom opłaty nieznacznie zatem przekroczył poziom 1% dochodu rozporządzalnego 

dla opłaty za odbiór selekcjonowanych odpadów, który w praktyce w ujęciu średnim jest 

tylko niewiele większy od dochodu do dyspozycji. Można więc przyjąć bliską równość 

między tymi dochodami. Dla odpadów zmieszanych poziom ten wahał się w przedziale 

1,12 - 1,77%. Zatem wyniki nie przekraczają poziomu 2% i w przypadku odbioru odpadów 

selekcjonowanych są bliższe I wersji progu akceptowalności społecznej. W odniesieniu do 

średnich dochodów rozporządzalnych dla województwa wielkopolskiego dla gospodarstwa 

jednoosobowego wskaźnik ten wynosił 0,99% w przypadku segregacji odpadów i 1,49% 

przy jej braku. Odpowiednie wskaźniki w relacji do średnich dochodów rozporządzalnych 

dla Polski wyniosły odpowiednio 0,92% i 1,39%. Różnice wskaźników dla województwa i 

Polski w odniesieniu do dochodów mieszkańców gminy Pleszew nie przekraczały poziomu 

0,15 punktów procentowych dla odpadów segregowanych i nieznacznie 0,2 punktów 

procentowych dla odpadów niesegregowanych. 

W badaniu  uzyskano opinie mieszkańców gminy Pleszew na temat opłaty za wywóz 

odpadów komunalnych w 2014 r. (tabela 9). Podstawowym pytaniem było pytanie jak 

dużym obciążeniem budżetu domowego są opłaty za wywóz odpadów?  Ułatwia to lepsze 

oszacowanie progu akceptowalności społecznej. 
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Tabela 9. Opinie mieszkańców gminy Pleszew na temat poziomu opłaty za 

wywóz odpadów komunalnych w 2014 r. w % 

Ocena wydatku Odsetek badanych 

Bardzo mały wydatek 0,2 

Mały wydatek 3,2 

Przeciętny wydatek 42,4 

Spory wydatek 26,7 

Duży wydatek 19,1 

Bardzo duży wydatek 5,7 

Trudno powiedzieć 2,7 

Źródło: Usługi komunalne przedsiębiorstwa komunalnego sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach 

gospodarstw domowych mieszkańców, Raport końcowy z badania, Pracownia Badań Opinii Publicznej 

Społeczności Lokalnej i Rynku, Pleszew, czerwiec, lipiec 2014, s. 20. 

Respondenci mieli do wyboru następujące możliwości odpowiedzi: bardzo duży 

wydatek - należy do najbardziej obciążających miesięczny budżet domowy, duży wydatek - 

dotkliwie obciążający miesięczny budżet domowy, spory wydatek - znacząco obciążający 

miesięczny budżet domowy, przeciętny wydatek - w porównaniu z innymi, przeciętnie 

obciąża miesięczny budżet domowy, mały wydatek - zauważalny, ale mało znaczący w 

miesięcznym budżecie domowym, bardzo mały wydatek - prawie niezauważalny w 

miesięcznym budżecie domowym oraz nie wiem, trudno powiedzieć.16 

Można przyjąć, że w granicach progu akceptowalności społecznej mieszczą się opinie 

od bardzo mały wydatek do przeciętny wydatek, czyli w sumie 45,8% badanych. Oznacza 

to, że mniej niż połowa mieszkańców gminy Pleszew akceptuje poziom opłaty oraz że dla 

większości mieszkańców jest to przekroczenie progu akceptowalności społecznej. 

W gminie Pleszew nie przeprowadzono badań jakiego progu opłaty oczekiwaliby 

mieszkańcy. Można jedynie wnioskować, że brak akceptacji obecnych stawek dotyczy 

głównie mieszkańców o dochodach rozporządzalnych na 1 osobę do 1000 zł. Dla tych osób 

próg akceptowalności społecznej mieści się prawdopodobnie w granicach 0-0,75% 

dochodów do dyspozycji. Dla osób o wyższych dochodach próg ten jest większy i w 

przypadku mieszkańców Pleszewa zapewne mieści się w przedziale powyżej 1% dochodów 

rozporządzalnych i do dyspozycji. 

Dalsze badania przybliżające do poznania bardziej wiarygodnego progu 

                                                           

 
16 Usługi komunalne przedsiębiorstwa komunalnego sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach 

gospodarstw domowych mieszkańców, Raport końcowy z badania, Pracownia Badań Opinii Publicznej 

Społeczności Lokalnej i Rynku, Pleszew, czerwiec-lipiec 2014, s. 20. 
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akceptowalności społecznej dostarczy analiza kolejnych case study wybranych gmin. 

2.4 Wyniki wstępnych badań szczególnych przypadków gmin 
(case studies) 

2.4.1 Uzasadnienie doboru gmin 

Na podstawie danych zawartych w bazie danych Ministerstwa Środowiska o 

systemie taryf opłat stosowanym przez ponad 2100 gmin oraz własnego doświadczenia 

ekspertów wybrano do wstępnych badań szczególnych przypadków następujące gminy 

(w kolejności alfabetycznej): Bytów, Dąbrówka, Katowice, Koszalin, Krynica Morska, 

Łabowa, Nakło nad Notecią, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Płońsk, Świdnik, Warta 

Bolesławiecka. 

Kolejne gminy znalazły się w tej grupie z następujących powodów: 

Bytów – gmina stosuje metodę naliczania opłat od zużytej wody, a także stosuje 

selektywne zbieranie popiołu powstającego w indywidualnych kotłowniach. Ponadto 

jest położona na pojezierzu pomorskim i w swej bazie ekonomicznej dysponuje 

rozwiniętą branżą turystyczną. 

Dąbrówka – przeciętna gmina wiejska ze zbilansowanym pod względem 

finansowym systemem gospodarowania odpadami przy niewygórowanych opłatach. 

Katowice – jedno z największych miast w Polsce. Stosuje proste metody naliczania 

opłat wg liczby mieszkańców z ponadprzeciętnymi stawkami opłat. 

Koszalin – duże miasto, jedno z nielicznych które wybrało metodę naliczania opłat 

wg powierzchni nieruchomości. 

Krynica Morska – gmina stricte turystyczna ze znacznymi wahaniami liczby 

ludności i tym samym strumienia odpadów komunalnych w kraju, gdzie zastosowano 

metodę naliczania opłat wg ilości zużytej wody. 

Łabowa – gmina położona w Karpatach z typowym dla Galicji znacznym 

rozproszeniem zabudowy oraz wieloletnimi doświadczeniami w zakresie 

gospodarowania odpadami wg własnych metod. Gmina stosuje charakterystyczny 

model zaporowych opłat dla właścicieli nieruchomości nie deklarujących segregacji (50 

zł od osoby miesięcznie). 

Nakło nad Notecią – jako jedyna gmina w kraju dysponuje siecią osiedlowych 
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miniPSZOKów w zabudowie zbiorowego zamieszkania. Rozstrzygnęła przetarg 

wyłącznie na odbieranie odpadów, które zagospodarowuje w ramach zamówień in-

house osiągając dodatkowe wpływy finansowe do systemu ze sprzedaży surowców 

wtórnych. 

Ostrów Wielkopolski – miasto biorące udział w wielu programach pilotażowych z 

zakresu gospodarki komunalnej. 

Pleszew – gmina miejsko-wiejska dysponująca aktualnymi i szczegółowymi 

badaniami gospodarstw domowych i opinii społecznej na temat nowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Płońsk – mimo własnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych nie 

skorzystała z możliwości zagospodarowania odpadów w ramach zamówienia in-house. 

Stosuje techniki dokładnej identyfikacji strumienia odpadów. Osiąga oficjalnie 

ponadprzeciętne wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych. 

Świdnik – miasto dynamicznie rozwijające się w południowo-wschodniej części 

Polski.  

Warta Bolesławiecka – gmina wiejska o wieloletnim doświadczeniu w 

prowadzeniu własnego zakładu budżetowego zajmującego się odpadami komunalnymi. 

Prowadzi powszechnie selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji. 

 

Niestety nie wszystkie gminy zdołały w krótkim terminie przedstawić informacje o 

stosowanym systemie gospodarowania odpadami, stąd nie zostały omówione w 

niniejszej części opracowania. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje na 

temat opłat i kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, 

które udostępniły dane. 

2.4.2 Dąbrówka 

Gmina Dąbrówka położona jest wzdłuż drogi E67 relacji Warszawa-Helsinki w 

odległości 35 km od stolicy. Graniczy z gminami Radzymin, Klembów, Zabrodzie, 

Tłuszcz i Somianka. Powierzchnia gminy wynosi 10905 ha, w tym użytki rolne zajmują 

7556 ha, 2200 ha to lasy, a pozostałe 1149 ha stanowią drogi, zabudowania i wody. 

Gmina Dąbrówka ma charakter rolniczy z rozwiniętą rekreacją indywidualną. Liczy 

ponad 7400 mieszkańców i podzielona jest na 27 sołectw. Gleby w przeważającej 
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części należą do V i VI klasy. Średnia powierzchnia gospodarstw, których jest 1562, 

wynosi około 5 ha. Rolnicy zajmują się głównie hodowlą bydła mlecznego i trzody 

chlewnej, a także prowadzą działy specjalne tj. uprawę pieczarek i warzyw pod folią.17  

W gminie Dąbrówka przyjęto metodę ustalenia opłaty "od mieszkańca". Podmiot 

wybrany w przetargu dostarczył kosze i worki do segregacji w ramach wykonywanej 

umowy bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat. 

Na terenie gminy Dąbrówka obowiązują stawki dla nieruchomości zamieszkanych 

7 zł jeżeli jest prowadzona segregacja i 16 zł w przypadku braku segregacji. 

Segregowane odpady dzielone są na tzw. odpady mokre, suche, papier, plastik, puszki 

aluminiowe 

W gminie występują również działki letniskowe. Właściciele zabudowanych 

działek letniskowych zobowiązani są do wypełniania deklaracji dla nieruchomości 

niezamieszkanych, na których powstają odpady. Jest to deklaracja która również 

obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, przedszkola, szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, parafie, instytucje 

publiczne itp. Niezależnie od tego czy nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę 

mieszkaniową, siedliskową czy zabudowę rekreacyjną właściciel nieruchomości 

deklaruje czy nieruchomość jest zamieszkana czy nie. 

Z rozmów z osobą odpowiedzialną w gminie za gospodarkę odpadami i ankiety 

wynika, że ustalony poziom opłaty można uznać za optymalny, od którego można 

szacować o ile potencjalnie można zwiększyć oraz zmniejszyć opłatę do wyzerowania 

się kosztów systemu z przychodami. Liczy się przede wszystkim opłata za odbiór 

odpadów segregowanych, czyli 7 zł od osoby, co stanowi trochę ponad 0,4% średnich 

dla województwa mazowieckiego dochodów do dyspozycji i dochodów 

rozporządzalnych. Wskaźnik ten byłby nieznacznie większy w relacji do średnich 

dochodów mieszkańców gmin ale nie przekroczyłby poziomu 0,75% dochodów do 

dyspozycji. Poziom 16 zł za odbiór odpadów niesegregowanych jest poziomem 

mającym na celu zachęcenie mieszkańców do podjęcia segregacji i nie ma zasadniczego 

wpływu na skalę wielkości opłat.  

                                                           

 
17 http://www.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=14&lang= (wejście 

20.08.2014) 
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Z szacunków wynika, że system w gminie Dąbrówka wyzerowałby się przy 

poziomie 6,5 zł za odpady segregowane. Opłatę taka można przyjąć za minimalną. 

Trudniej jest wyszacować cenę maksymalną, przy której część mieszkańców, przy tej 

samej intensywności windykacji przestałaby płacić ale system nadal bilansował by się. 

Można przypuścić, że byłoby to w granicach 9-10 zł za odpady segregowane, czyli 

nadal poniżej wskaźnika 0,75% w stosunku do średniego dochodu do dyspozycji dla 

województwa mazowieckiego i Polski. 

Gmina w pierwszym roku obowiązywania nowego systemu zapłaciła 

przedsiębiorstwu odbierającemu odpady 648 tys. zł, a otrzymała od mieszkańców około 

700 tys. zł. Powstała więc pewna nadwyżka bliska 50 tys. zł. Koszty ponoszony po 

stronie gminy, to koszty 2 etatów i koszty administracyjne około 100 tys. zł. Pozostałe 

elementy składowe opłaty, to koszty z narzutami ponoszone przez przedsiębiorstwo 

obsługujące gminę. Ważnym czynnikiem usprawniającym działanie systemu jest dobry 

i skuteczny poziom windykacji należności od mieszkańców stałych i letniskowych. 

2.4.3 Katowice 

Katowice – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz 

województwa śląskiego, dawniej siedziba „dużego” i „małego” województwa 

katowickiego, jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z 

liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 

11 pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².18 

W Katowicach opłata naliczana jest według metody od mieszkańca. Za odbiór 

odpadów przy deklaracji ich segregacji obowiązuje stawka 14 zł na osobę miesięcznie. 

W drugim przypadku, czyli bez deklaracji segregacji odpadów - stawka 20 zł 

miesięcznie od osoby. W Katowicach obowiązuje zniżka 20% na odbiór odpadów od 

rodzin wielodzietnych. 

Średnioroczna wartość przetargu na odbieranie wraz z zagospodarowaniem, czyli 

kosztów poniesionych przez miasto wyniosła w badanym okresie 41.089 tys. zł, a 

wartość przychodów od mieszkańców: 45.108 tys. zł. System w Katowicach bilansuje 

                                                           

 
18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice (wejście 21.08.2014 r.) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_na_prawach_powiatu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_katowickie_(1950-1975)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_katowickie_(1975-1998)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_katowickie_(1975-1998)
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_Polsce_(statystyki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_Polsce_(statystyki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr_kwadratowy
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się z nadwyżką 4.019 tys. zł. Istnieje więc możliwość obniżenia poziomu opłaty, którą 

ocenić można w chwili obecnej jako maksymalną. Dla wyzerowania systemu i przyjęcia 

założenia głównych wpływów z niższej opłaty: 14 zł od osoby, skorygowana stawka 

wynosiłaby poniżej 13 zł. Byłaby to więc opłata minimalna. Udział stawek opłat w 

średnich dochodach do dyspozycji w województwie śląskim oraz w średnich dochodach 

dla Polski wynosi dla stawki 14 zł: 1,11% i 1,12%, dla stawki 20 zł: 1,58% i 1,60% 

oraz dla stawki minimalnej 13 zł: 1,03% i 1,04%. 

2.4.4 Koszalin 

Koszalin – miasto na prawach powiatu w północno-zachodniej Polsce, w 

województwie zachodniopomorskim, drugie co do wielkości miasto na Pomorzu 

Zachodnim. Położone na Pobrzeżu Koszalińskim, nad rzeką Dzierżęcinką, nad 

jeziorami: Jamno i Lubiatowo Północne. Siedziba powiatu koszalińskiego, sądu 

okręgowego, wydziału zamiejscowego urzędu marszałkowskiego i delegatury urzędu 

wojewódzkiego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto miało 109.183 

mieszkańców.19 

W Koszalinie przyjęto metodę od powierzchni. Obowiązuje ogólny poziom tej 

opłaty w wysokości 0,90 zł za 1 m² powierzchni lokalu mieszkalnego, jednak nie więcej 

niż za 80 m², rozumiany jako odbiór odpadów niesegregowanych. W przypadku 

segregacji opłata ta wynosi 0,60 zł/m². W przypadku lokalu o powierzchni większej niż 

60 m² zamieszkałej przez dwie osoby opłata równa się iloczynowi jednemu z dwóch 

poziomów stawek i liczby 60 m². Należy przez to rozumieć, że w przypadku 

zamieszkiwania powierzchni większej niż 60 m² przez więcej niż 2 osoby wysokość 

opłaty jest iloczynem liczby m² powierzchni i jednej z dwóch poziomów stawek, jednak 

nie więcej niż za 80 m². W przypadku, gdy mamy do czynienia z gospodarstwem 

jednoosobowym i lokalem większym niż 25 m², opłata równa się iloczynowi jednego z 

dwóch poziomów stawek i liczby 25 m², a do 25 m² iloczynowi stawek i liczby m². 

Koszty ponoszone przez miasto Koszalin na rzecz firmy wywozowej wyłonionej w 

drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na 

                                                           

 
19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszalin (wejście 21.08.2014 r.) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_na_prawach_powiatu
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Zachodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pobrze%C5%BCe_Koszali%C5%84skie
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utrzymanie i obsługę punktu i miejsca selektywnej zbiórki odpadów wynosiły w 

okresie: 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 16083171,72 zł. Na kwotę tę składały się 

następujące koszty: (1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora I i 

II; (2) utrzymanie, obsługa punktu i miejsca selektywnej zbiórki odpadów; (3) koszty 

administracyjne systemu. W okresie tym do budżetu gminy wpłynęło z tytułu opłaty za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie całej gminy 14885747,13 zł. Na chwilę obecną w 

Koszalinie występuje niedobór środków na kwotę 1197424,59 zł i system nie bilansuje 

się. Można zatem uznać, że przyjęte stawki to stawki minimalne, społecznie 

akceptowalne. 

W celu oszacowania opłaty według metody od powierzchni na metodę od 

mieszkańca można przyjąć dla uproszczenia stawkę 0,60 zł/m², jako najczęściej 

wybieraną. Średnia powierzchnia mieszkania, które zamieszkiwało przeciętne 

gospodarstwo domowe (2,79 w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r.20) w 

Koszalinie w 2011 r. wynosiła 60,5 m². Zatem średni na 1 osobę w Koszalinie opłata za 

proces odbioru i przetworzenia odpadów komunalnych wyniosła około 13 zł, co 

stanowiło 1,07% udziału opłaty w dochodzie do dyspozycji w 2013 r. dla średniej 

województwa Zachodniopomorskiego i 1,04% w relacji do średniej dla Polski. Dla 

wyzerowania systemu, czyli ustalenia w tym przypadku stawki maksymalnej  

należałoby podnieść poziom opłaty w przybliżeniu do trochę ponad 14 zł od osoby, co 

odpowiada 1,16% udziału opłaty w dochodzie do dyspozycji w 2013 r. w odniesieniu 

do średniej dla województwa zachodniopomorskiego i 1,12% w relacji do średniej dla 

Polski.  

2.4.5 Krynica Morska 

Krynica Morska jest jednym z najmniejszych, pod względem liczby ludności, miast 

w Polsce. Usytuowana na północy Polski, na małym skrawku lądu - Mierzei Wiślanej, 

otoczona od północy wodami Morza Bałtyckiego, a od południa Zalewu Wiślanego 

porośnięta wiecznie zielonym, sosnowo-bukowym lasem.21 Jest to miejscowość 

                                                           

 
20 BDL, GUS 
21 http://www.krynicamorska.tv/podstrona/8 (wejście 20.08.2014 r.) 
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turystyczna. 

W Krynicy Morskiej przyjęto metodę naliczania opłat od ilości zużytej wody. 

Stawki kształtowały się następująco: za odbiór odpadów podlegających segregacji - 4,7 

zł/m³ oraz za odbiór odpadów nie podlegających segregacji - 7,8 zł/ m³. Przy tych 

stawkach w okresie 01.07.2013 - 30.06.2014 osiągnięto przychody równe 886 tys. zł. 

Koszt systemu wynosił 980 tys. zł. Miasto zatem musiało dopłacać do systemu. 

Oznacza to, że cena za odbiór odpadów komunalnych w Krynicy Morskiej ma charakter 

opłaty minimalnej. Przyjmując, że średnio jedna osoba zużywa 3 m³ wody w miesiącu, 

opłata w przeliczeniu na 1 osobę wynosiłaby 14,10 zł za odbiór odpadów 

segregowanych i 23,40 zł za odbiór odpadów niesegregowanych. 

Uśredniając obie opłaty od zużycia wody osiągamy stawkę równa 6,25 zł/m³, którą, 

jak się wydaje, można przyjąć jako średnią stawkę minimalną. W celu wyzerowania 

systemu w Krynicy Morskiej należałoby średnio przyjąć stawkę około 7 zł/m³, czyli 

około 21 zł od osoby. Przy założeniu opłaty za niesegregowane odpady jako nieistotną, 

do wyzerowania systemu potrzebna by była stawka 16 zł od osoby. Stawki 21 i 16 zł 

mogłyby mieć charakter opłaty maksymalnej. Przeprowadzone wywiady z 

mieszkańcami Krynicy Morskiej wskazują jednak, że obecne stawki opłaty (4,7 zł/m³ - 

14,10 zł od osoby oraz 7,8 zł/ m³ - 23,40 zł od osoby) ich zdaniem są i tak już bardzo 

wysokie, czyli raczej mają charakter opłaty maksymalnej. Dlatego hipotetyczna 

uśredniona stawka odpowiadająca 16 zł od osoby potrzebna do wyzerowania systemu 

nie będzie mogła być wprowadzona. Trudno również w tym przypadku oszacować 

stawkę minimalną - niższą od obecnie obowiązującej. Poziom takiej stawki byłby 

wypadkową życzeń mieszkańców. 

Opłata 14,10 zł od osoby stanowi udział 1,02% dochodów do dyspozycji dla 

województwa pomorskiego i 1,13% w stosunku do średniego dochodu do dyspozycji 

dla Polski. Dla stawki 16 zł od osoby udziały te wynosiłyby odpowiednio: 1,15% oraz 

1,28%. 

2.4.6 Łabowa 

Gmina Łabowa położona jest na południowy wschód od miasta Nowy Sącz oraz na 

północ od Krynicy-Zdrój. Została utworzona wraz z nowym podziałem kraju w 1973 

roku. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów, 
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Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, 

Składziste, Uhryń. Geograficznie obszar Gminy Łabowa zajmuje pogranicze 

wschodniej części Beskidu Sądeckiego i zachodnie tereny Beskidu Niskiego. Te dwie 

krainy oddzielone są doliną Kamienicy Nawojowskiej – głównej rzeki przepływającej 

przez gminę. Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe 71% gminy należy do 

Popradzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.22 

W gminie Łabowa dla nieruchomości zamieszkałych przyjęto metodę od liczby 

mieszkańców: 6 zł od osoby miesięcznie w przypadku selektywnej zbiórki odpadów i 

50 zł od osoby w przypadku braku selekcji odpadów. Średnioroczna wartość przetargu 

na odbieranie wraz z zagospodarowaniem wynosiła 415397,55 zł. Tak przyjęte stawki 

wygenerowały przychody w okresie badawczym 216476,61 zł. Niedobór więc wyniósł 

198920,9 zł. Przyjęte stawki należy zatem uznać za typowe stawki społeczne 

pozwalające zachować w pełni akceptowalność społeczną poziomu opłaty. Stawki te 

jednocześnie mają wymiar stawki minimalnej schodzenie poniżej których nie ma 

uzasadnienia ani politycznego, ani tym bardziej ekonomicznego. Jako próg 

akceptowalności społecznej stawki opłaty mają również wymiar stawek maksymalnych. 

W celu oszacowania uproszczonego, teoretycznego i ekonomicznego poziomu stawki 

maksymalnej należy poszukać takiego poziomu opłaty, który miałby charakter opłaty 

maksymalnej - niezbędnej do zbilansowania systemu. Zakładając, że zdecydowana 

większość mieszkańców wybrała wariant 6 zł od osoby, do wyzerowania systemu 

należałoby przyjąć dla odpadów poddawanych segregacji opłatę 9,60 zł, czyli w 

zaokrągleniu 10 zł od osoby. 

W relacjach do dochodu do dyspozycji opłata 6 zł od osoby stanowi udział 0,42% 

do średniego dochodu do dyspozycji w województwie małopolskim i 0,40% do 

średniego dochodu do dyspozycji dla Polski. Stawka 14 zł od osoby stanowi 

odpowiednio 1,17% oraz 1,12%. Ekonomiczna stawka 10 zł od osoby to odpowiedni 

udział 0,80% i 0,77%.  

                                                           

 
22 http://www.labowa.pl/ (wejście 21.08.2014 r.) 
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2.4.7 Nakło nad Notecią 

Gmina Nakło nad Notecią leży w zachodniej części województwa Kujawsko-

Pomorskiego w odległości (w linii prostej) 25 km od stolicy województwa Bydgoszczy. 

Jest zaliczana do grupy gmin o charakterze rolno-przemysłowym. W jej skład wchodzi 

21 sołectw. Łączna powierzchnia gminy wynosi 187 km², z tego na miasto przypada 

10,65 km². Nakło nad Notecią, stolica gminy, a zarazem powiatu, to jedno z 

najstarszych miast Ziemi Krajeńskiej.23 Według danych z 31 marca 2011 r. miasto 

miało 19 542 mieszkańców.24 

Dla mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią Rada Miejska początkowo ustaliła 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób segregujących 

odpady 11,60 zł za osobę. Jednak po analizie 6 miesięcy funkcjonowania systemu Rada 

Miejska obniżyła opłatę o ok. 10 % i wynosi od 19 grudnia 2013 r. 10,50 zł. Dodatkowo 

ustala się stawkę w wysokości 5,25 zł miesięcznie dla piątej i każdej następnej osoby, 

zamieszkujących tę samą nieruchomość jednorodzinną lub jeden lokal mieszkalny w 

budynkach wielolokalowych, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób 

selektywny. Jeżeli mieszkańcy zamieszkujący daną nieruchomość nie segregują 

odpadów to stawka opłaty wynosi 16,60 zł od osoby.25 

Koszt systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów poniesiony przez gminę w 

badanym okresie to kwota 4.523.220 zł. Przychody w tym okresie wyniosły 3.833.540 

zł. Bilans zatem nie domknął się. Stawki opłaty należy uznać w takim razie za 

minimalne dla tej miejscowości i akceptowalne społecznie. 

Dla określenia poziomu stawki potrzebnej do zbilansowania systemu przyjęto 

średnią stawkę obowiązującą w okresie ostatniego roku na poziomie 11 zł od osoby 

segregującej odpady uznając za nieistotną wielkość wpływów od osób niesegregujących 

odpady. Dla zbilansowania systemu średnia stawka w analizowanym okresie musiałaby 

wynieść około 13 zł od osoby segregującej odpady. Stawka ta nie wydaje się zbyt 

rażąca, stąd prawdopodobnie również została by zaakceptowana społecznie i mogłaby 

być uznana w gminie Nakło jako opłata maksymalna. 

                                                           

 
23 http://www.naklo.pl/strona-1-polozenie.html (wejście 21.08.2014 r.) 
24 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nak%C5%82o_nad_Noteci%C4%85 (wejście 21.08.2014 r.) 
25 http://www.naklo.pl/strona-1666-oplaty.html (wejście 21.08.2014 r.) 
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W relacji do średnich dochodów do dyspozycji w województwie kujawsko-

pomorskim i ogółem Polski poziom opłaty 11 zł od osoby stanowił udział odpowiednio 

0,97% i 0,88%, dla stawki 10,50 zł: 0,93% i 0,84% oraz dla stawki 13 zł od osoby: 

1,15% i 1,04%. 

2.4.8 Ostrów Wielkopolski 

Ostrów Wielkopolski jest jednym z największych miast południowej Wielkopolski. 

Stanowi ważny ośrodek administracji samorządowej - jest siedzibą trzeciego powiatu w 

województwie. Ostrów leży w środku trójkąta, którego wierzchołki wyznaczają: 

Poznań, Wrocław oraz Łódź. Odległość od tych aglomeracji wynosi po około 100 km.26  

Cena za odbiór odpadów do końca czerwca 2014 r. kształtowała się następująco: 

13,5 zł na osobę za odbiór odpadów segregowanych i 20 zł za odbiór odpadów nie 

podlegających segregacji. Przy tych stawkach miasto Ostrów Wielkopolski osiągnęło 

nadwyżkę przychodów, które wynosiły za pierwszy rok działalności nowej ustawy 9531 

tys. zł nad kosztami (8425 tys. zł). Od 01.07.2014 przyjęto nowe, niższe stawki opłaty: 11 

zł od mieszkańca za odbiór odpadów podlegających segregacji i 19 zł za odbiór odpadów 

nie podlegających segregacji. Oznacza to, że poprzednie stawki zostały uznane za zbyt 

wysokie i ze społecznego punktu widzenia nadwyżka przychodów nad kosztami była 

niewłaściwa. Przyjmując za punkt wyjścia stawkę 13,5 zł za odbiór odpadów 

segregowanych, jako dominującą wśród mieszkańców do końca czerwca 2014 r., pomijając 

wpływy za odbiór odpadów według stawki za niesegregowane odpady, do wyzerowania 

systemu należało przyjąć stawkę między 11 a 12 zł. Miasto zatem w sposób właściwy 

skorygowało poziom opłaty. Opłaty 11 i 19 zł można zaklasyfikować w odniesieniu do 

Ostrowa Wielkopolskiego jako stawki minimalne, a poprzednie kwoty, czyli 13,5 zł oraz 20 

zł jako maksymalne. 

Udział stawek maksymalnych za odbiór odpadów podlegających segregacji w 

dochodach do dyspozycji wynosi około 1,1% w relacji do dochodów dla województwa 

wielkopolskiego i Polski. Udział stawek minimalnych nie przekraczał 1%. 

                                                           

 
26 http://www.ostrow-wielkopolski.eu/miasto/nasze-miasto/26-miasto/128-polozenie. (wejście 20.08.2014 

r.) 
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Tabela 10. Relacje stawek opłat w Ostrowie Wielkopolskim do dochodu do 

dyspozycji 

Stawki opłat w zł 

Relacja opłaty do 
dochodu do 
dyspozycji dla 
województwa 
wielkopolskiego w % Stawki opłat w zł 

Relacja opłaty do 
dochodu do 
dyspozycji dla Polski 
w % 

13,50 1,15 13,50 1,08 

20,00 1,70 20,00 1,60 

11,00 0,94 11,00 0,88 

19,00 
1,62 19,00 1,52 

Źródło: Obliczenia własne 

2.4.9 Płońsk 

Płońsk jest miastem powiatowym położonym 60 km od Warszawy, z którą łączy je 

dwupasmowa trasa szybkiego ruchu. Miasto jest położone u zbiegu dwóch głównych 

arterii komunikacyjnych Polski: biegnącej z południa na północ, przebiegającej przez 

Warszawę, trasy nr 7, oraz przecinającej nasz kraj z południowego wschodu ku 

północnemu zachodowi, trasy nr 10. Miasto zajmuje obszar 12 km2˛ i liczy 23 tys. 

mieszkańców, spośród których aż 63 % to ludzie w wieku produkcyjnym. Pod 

względem demograficznym, Płońsk jest „najmłodszym” miastem Północnego 

Mazowsza.27 

W Płońsku obowiązuje o metoda od mieszkańca, czyli opłata obliczana jest jako 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 

 11 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w 

sposób selektywny z terenu nieruchomości, 

 15 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w 

sposób zmieszany (nieselektywny) z terenu nieruchomości.28 

Średnioroczna wartość przetargu na odbieranie wraz z zagospodarowaniem 

wynosiła w badanym okresie: 4.400.000 zł, a wartość przychodów: 4.320.796,54 zł, w 

tym od nieruchomości niezamieszkałych 1.726.268,50 zł. System zatem się nie domyka 

na kwotę 79.203,50 zł, co generalnie jest niewielka kwotą i prawdopodobnie brak 

                                                           

 
27 Za http://plonsk.pl/polozenie-geograficzne.html (wejście 21.08.2014 r.) 
28 Za http://plonsk.pl/system-gospodarowania-odpadami.html (wejście 21.08.2014 r.) 
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pełnego bilansowania wynika z problemu windykacji należności. Można zatem założyć, 

że jest to poziom opłaty zbliżony do maksymalnego. System można zbilansować (czyli 

obarczyć dodatkowymi kosztami osoby płacące) podnosząc stawkę od nieruchomości 

niezamieszkałych lub zamieszkałych, albo zarówno od jednych, jak i drugich. 

W analizie przyjęto stałe wpływy z nieruchomości niezamieszkałych. Korekcie 

poddano jedynie stawki opłaty z nieruchomości zamieszkałych. Z uwagi na niewielką 

różnicę pomiędzy stawkami dla osób segregujących odpady i niesegregujących 

oszacowano średnią stawkę do dalszej analizy, która wynosi 13 zł od osoby na 1 

miesiąc. Dla zbilansowania systemu stawkę tę należałoby podnieść średnio do poziomu: 

13,40 zł, co w praktyce nie powinno być specjalnie uciążliwe dla mieszkańców. 

Udział stawek opłat w średnich dochodach do dyspozycji w województwie 

mazowieckim oraz w średnich dochodach dla Polski wynosi dla stawki 11 zł: 0,68% i 

0,88%, dla stawki 15 zł: 0,92% i 1,20% oraz dla stawki 13,40 zł: 0,82% i 1,07%.    

2.4.10 Świdnik 

Świdnik – miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie 

lubelskim, w powiecie świdnickim, około 10 km na wschód od Lublina. Prawa miejskie 

Świdnik uzyskał w roku 1954. Miasto jest szerzej znane z wytwórni śmigłowców WSK 

PZL Świdnik. Obecnie jest znany również z kolonii susłów perełkowanych na lotnisku, 

będących gatunkiem zagrożonym i pod ochroną. Z tego powodu obszar lotniska został 

zgłoszony do programu Natura 2000 w celu ochrony gatunku.29 

W Świdniku obowiązują następujące zasady naliczania opłaty za odbiór i 

przetwarzanie odpadów komunalnych: 

 11 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych, 

 14 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych. 

Średnioroczna wartość przetargu na odbieranie wraz z zagospodarowanie odpadów 

wyniosła 6258 tys. zł, wartość przychodów, to kwota 4318 tys. zł. Luka w systemie 

wyniosła 1940 tys. zł. Należy przyjąć, że stawki te w przypadku Świdnika, podobnie jak 

w Łabowej czy Krynicy stanowią wartość maksymalną z punktu widzenia 

                                                           

 
29 http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/swidnik/o-miescie (wejście 21.08.2014 r.) 
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akceptowalności społecznej i jednocześnie minimalną z ekonomicznego punktu 

widzenia biorąc pod uwagę fakt istnienia możliwości dopłacania przez gminy do 

systemu. Uproszczona wartość stawki dla wyzerowania systemu przy założeniu średniej 

stawki 12,5 zł od osoby musiałaby wynieść ponad 18 zł. 

W relacjach do dochodu do dyspozycji opłata 11 zł od osoby stanowi udział 1,04% 

do średniego dochodu do dyspozycji w województwie lubelskim i 0,88% do średniego 

dochodu do dyspozycji dla Polski. Stawka 14 zł od osoby stanowi odpowiednio 1,33% 

oraz 1,12%. Ekonomiczna stawka 18 zł od osoby to odpowiedni udział 1,71% i 

1,44%. 

 

* * * 

Na podstawie przeprowadzonych case studies można wysunąć następujące wnioski: 

 akceptowalność poziomu opłat uzależniona jest od dochodów mieszkańców - tam, 

gdzie jest ona relatywnie mniejsza na tle województwa czy Polski, gminy mają 

przy danych stawkach opłat problem z windykacją należności i domknięciem 

systemu. 

 w gminach wiejskich poziom opłat nie powinien przekraczać kwoty 7-8 zł w 

przypadku deklaracji segregacji odpadów. Poziom ten przy prawidłowej 

gospodarce odpadami w gminie powinien również pozwolić na bilansowanie się 

systemu. W relacji do mediany i nawet średnich dochodów do dyspozycji lub 

rozporządzalnych dla gminy i nawet lub dla województwa udział ten nie powinien 

przekroczyć 0,5%, 

 w większości gmin miejskich próg akceptowalności społecznej obliczany jako 

relacja opłaty do relacji średnich dochodów do dyspozycji danego województwa 

lub Polski oscylował wokół 1%, przy czym dla stawek od odbioru odpadów 

segregowanych poziom ten był bliski 1% i poniżej 1% nawet do 0,68%. Z badań 

wynika, że w prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami maksymalny próg nie 

powinien przekraczać 1,2-1,3% udziału opłaty w dochodach do dyspozycji lub 

rozporządzalnych; poziom minimalny, to poziom zerowania się systemu w 

przypadku wystąpienia nadwyżki.  

 dla niesegregowanych odpadów wskaźnik udziału wynosił maksymalnie do około 

1,6%, głównie w granicach 1,15% - 1,3%. Z uwagi na to, że w zasadzie poziom 
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opłaty za odbiór odpadów przy deklaracji braku segregacji ma raczej charakter 

zachęcający do segregacji, nie zaleca się ustalania maksymalnych i minimalnych 

progów poziomu tej opłaty, 

 w gminach, w których system nie bilansował się, w celu jego zbilansowania 

wyliczone stawki nie przekraczały poziomu wskaźnika udziału opłaty w dochodach 

ludności: 1,8%, 

 włodarze gmin w większości przypadków trafnie oszacowali progi akceptowalności 

społecznej i w przypadku ich nie domykania, pokrywają lukę ze środków gmin, 

 w niektórych gminach różnice między zadeklarowanymi przychodami od 

mieszkańców a zebranymi wynikają ze stosunkowo słabej windykacji, a 

niekoniecznie z braku akceptowalności społecznej poziomu opłaty, 

 w gminach do kosztów systemu zalicza się również inne usługi gospodarki 

odpadami, jak usługi sprzątania miasta, opróżniania koszy, itp., co zniekształca 

ocenę faktycznego bilansowania się systemu i jest niezgodne z art. 6r ust. 2 ustawy, 

 z wywiadów z mieszkańcami gmin nie omówionych w raporcie (Kadzidło), 

wysokie stawki za odbiór i przetwarzanie odpadów nie mają uzasadnienia 

ekonomicznego. 
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33  BBaaddaanniiee  ssttaawweekk  ooppłłaatt  zzaa  ggoossppooddaarroowwaanniiee  ooddppaaddaammii  

kkoommuunnaallnnyymmii  wwgg  ssttaannuu  nnaa  ssttyycczzeeńń  22001144  rr..  

3.1 Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych 

Podstawową metodą przybliżającą badania do ostatecznych wyników jest analiza 

ustalonych przez gminy stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ministerstwo Środowiska 

przeprowadziło w styczniu 2014 r. kompleksowe badanie ankietowe, w którym 

zapytano wszystkie gminy w kraju o wszelkie dane dotyczące stosowanego systemu 

taryfowego. W wyniku badań powstała baza danych zawierająca szczegółowe 

informacje o zakresie władztwa odpadowego30, stawkach opłat oraz kryteriach 

różnicowania opłat stosowanych w 2116 gminach, co stanowi 85,4% wszystkich gmin 

w Polsce, zamieszkałych przez ok. 32,5 mln osób, co stanowi 84,3% ludności kraju (wg 

spisu powszechnego z 2011 r.). Gminy uczestniczące w ankiecie przedstawiono na 

mapie 2, gdzie białe obszary oznaczają brak informacji pochodzących z danej gminy w 

bazie danych przekazanych przez Ministerstwo Środowiska do celów niniejszych 

analiz. 

Najczęściej stosowaną metodą naliczania opłat jest metoda od liczby mieszkańców 

stosowana przez 1469 gmin, co stanowi ok. 70% wszystkich gmin uczestniczących w 

badaniu. Drugą pod względem częstości stosowania jest metoda od liczby gospodarstw 

domowych występująca pod względem formalnym w bazie danych 422 razy (tj. ok. 

                                                           

 
30 Pojęcie władztwa odpadowego lub inaczej władztwa nad odpadami jest szeroko używane w 

piśmiennictwie branżowym na określenie roli gminy w polskim systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Stanowi wygodny skrót myślowy na określenie faktycznej roli gminy polegającej przede 

wszystkim na organizacji systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, ustalania w 

granicach ustawowych systemu odpłatności za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych oraz dystrybucji dochodów z opłat pomiędzy budżet gminy i podmioty gospodarcze 

współpracujące z gminą w tym zakresie. Pojęcie to nie jest zdefiniowane prawnie i nie należy go odnosić 

do pojęcia własności nad odpadami komunalnymi, której gminy nie mają. Ilekroć w niniejszym 

opracowaniu używane jest pojęcie podstawowego władztwa, należy przez to rozumieć organizację 

systemu wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałych, natomiast pojęcie władztwa rozszerzonego odnosi 

się do organizacji systemu dla wszystkich nieruchomości wytwarzających odpady komunalne w gminie. 
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20% wszystkich przypadków). Zauważyć jednak należy, iż większość gmin w tej grupie 

stosuje różnicowanie opłat w zależności od liczby osób w poszczególnych 

gospodarstwach domowych i jedynie 73 gminy z tej grupy naliczają opłatę wg 

jednolitej metody od liczby gospodarstw domowych. Pozostałe 349 gminy stosują 

metodę nieformalnie hybrydową tzn. wyznaczają klasy wielkości gospodarstw 

domowych i naliczają opłaty nie tylko od liczby gospodarstw domowych, ale również 

od liczby mieszkańców zamieszkujących poszczególne gospodarstwa domowe. Metody 

połączone (hybryda przynajmniej dwóch metod spośród czterech dozwolonych w 

ustawie) zadeklarowało formalnie 200 gmin (ok. 9,5%), co razem z gminami 

deklarującymi metodę od liczby gospodarstw domowych ale w klasach ich wielkości 

daje 549 gmin (ok. 26% wszystkich gmin uczestniczących w ankiecie). Zdecydowanie 

wyjątkowo stosowane są pozostałe dwie metody naliczania opłat tzn. metoda od ilości 

zużytej wody (19 gmin) oraz od powierzchni nieruchomości (zaledwie 4 gminy). Warto 

zauważyć, że zdecydowana większość gmin stosujących opłatę "wodno-śmieciową" 

znajduje się na wybrzeżu. Układ terytorialny stosowanych metod naliczania opłat 

przedstawia mapa 2. 

W ramach dalszych analiz postawiono pytania badawcze dotyczące: zmienności 

wysokości opłat (w tym m.in. wartości minimalnych, średnich i maksymalnych) w 

obrębie różnych metod naliczania opłat. 
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Mapa 2. Gminy uczestniczące w badaniu systemu taryfowego opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wg sposobu naliczania opłat 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. 

3.1.1 Opłaty naliczane wg liczby mieszkańców 

Opłaty naliczane wg liczby osób zamieszkałych na nieruchomości dają najlepsze 

podstawy do analiz. Decyduje o tym znaczna liczba gmin decydujących się na tę 

metodę oraz przeważający udział gmin stosujących jednolite stawki (tzn. nie 

różnicujących stawek ze względu na liczbę mieszkańców na terenie poszczególnych 

nieruchomości). 

Spośród 1469 gmin informujących w ankiecie Ministerstwa Środowiska o wyborze 

tej metody – aż 1294 gminy zamieszkałe przez ok. 18,37 mln osób (tj. ok. 88% gmin 
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wybierających omawianą metodę, co stanowi ok. 61% wszystkich gmin 

uczestniczących w badaniu ankietowym, czyli przynajmniej 52% wszystkich gmin w 

Polsce) stosuje jednolite stawki od mieszkańca, co jednocześnie nadaje priorytet 

analizom tej właśnie metody, ale również daje solidne podstawy do analiz 

statystycznych zmienności wysokości opłat. Podstawowe parametry przebiegu 

zmienności opłat naliczanych wg jednolitych stawek na jednego mieszkańca 

przedstawione zostały w tabeli 11. 

Tabela 11. Wybrane miary rozkładu empirycznego opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi naliczanych wg jednolitych stawek na jednego 

mieszkańca [zł] 
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segregowane 
0,00 5,00 5,54 6,00 7,00 7,13 8,00 9,00 10,00 11,00 18,00 7,74 8,74 

odpady 

niesegregowane 
0,00 9,00 10,00 12,00 12,00 14,00 14,00 15,00 16,00 18,00 50,00 13,42 14,45 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. 

* - jako wagi zastosowano liczbę ludności w poszczególnych gminach wg danych GUS ze spisu 

powszechnego 2011 r. 

Z punktu widzenia celu niniejszych analiz najistotniejszymi parametrami są 

wartości minimalne, maksymalne i średnie. Na dalszych etapach analiz możliwa jest 

weryfikacja szczególnych przypadków gmin, które poinformowały o zerowych 

stawkach – zarówno w zakresie stawek za odpady segregowane (2 przypadki), jak i 

stawek za odpady niesegregowane (1 przypadek). Tymczasowo za wartości minimalne 

można również przyjąć kolejne niezerowe stawki, które wynoszą dla odpadów 

segregowanych 2,5zł (2 gminy), a dla odpadów niesegregowanych 3 zł (1 gmina), przy 

czym obie najniższe wartości zostały wyznaczone przez jedną gminę. Opłaty 

maksymalne ujęte w tabeli 11 zostały wyznaczone w dwóch różnych gminach. Na 

szczególną uwagę zasługuje 50 zł jako najwyższa obserwowana opłata za odpady 

niesegregowane. Przypadek tej gminy został obszerniej omówiony w części 2.4.6. 

Zastosowanie liczby ludności odnotowanej przez GUS podczas spisu 

powszechnego 2011 do przeliczania w całym opracowaniu stawek opłat (a także 
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kosztów w dalszej części opracowania) motywowane jest znaczną niedoskonałością 

pozostałych danych ludnościowych zbieranych co pół roku przez GUS (ludność wg 

faktycznego miejsca zamieszkania). W dalszych etapach analiz możliwe jest 

porównanie w poszczególnych gminach liczby ludności wg danych ze spisu 

powszechnego 2011, wg aktualnych danych GUS (stan na 31 XII 2013) wg danych z 

planowanych ankiet w gminach oraz wg danych zamieszczanych przez gminy w 

specyfikacjach przetargowych. Porównanie to ma na celu wybór najlepszych metod 

przeliczania danych, dzięki czemu ostateczne wnioski będą celniejsze. Na chwilę 

obecną dane ze spisu powszechnego, który odbył się zaledwie 3 lata temu, wydają się 

najdokładniej oddawać realną liczbę ludności w poszczególnych gminach (za 

wyjątkiem niewielkiej grupy gmin, gdzie występują szczególnie silne ruchy migracyjne, 

co jednak nie powinno znacząco wpłynąć na końcowe wnioski). 

Rys. 1. Zależność między liczbą ludności w gminach a wysokością opłat za 

odpady segregowane naliczanych wg liczby ludności 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. 

Szczegółowy rozkład empiryczny zależności wysokości opłat od wielkości gminy 
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(mierzonej liczbą mieszkańców wg danych GUS ze spisu powszechnego 2011) 

przedstawiony został na rysunkach 1 i 2. W postaci wykresu punktowego 

zaprezentowano tu po dwie pary liczb odpowiadające 1294 gminom. W każdej parze 

liczb na osi odciętych oznaczono liczbę ludności danej gminy, a na osi rzędnych jej 

stawkę opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi [zł]. Stopień 

zależności pomiędzy liczbą ludności a wysokością opłat zmierzono przy użyciu 

współczynnika korelacji Pearsona. Dla opłat za odpady segregowane wynosi on w 

przybliżeniu 0,245, natomiast dla opłat za odpady niesegregowane 0,161. 

Takie wartości współczynnika korelacji liniowej wskazują na brak istotnej 

zależności statystycznej pomiędzy zmiennymi i uprawniają do wniosku, że przepis z art. 

6k ust. 2 pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakazujący 

radzie gminy wzięcie pod uwagę liczby ludności gminy podczas ustalania stawek opłat 

jest przepisem, który nie ma żadnego znaczenia w praktyce gospodarczej, gdyż stawki 

opłat nie zależą od liczby ludności w gminie. Stąd również na dalszych etapach analiz 

w pełni uprawniona jest rezygnacja z badania stawek opłat w grupach wielkości gmin. 

Rys. 2. Zależność między liczbą ludności w gminach a wysokością opłat za 

odpady niesegregowane naliczanych wg liczby ludności 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. 
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W celu zwiększenia czytelności rysunku 2 zawężono oś rzędnych do 30 zł, gdyż 

powyżej tej stawki znajdują się zaledwie dwa przypadki gmin, z których jedna liczy ok. 

13,5 tys. mieszkańców i zastosowała stawkę 39 zł, a druga liczy ok. 5,5 tys. 

mieszkańców i zastosowała stawkę 50 zł. 

Niezmiernie ważnym aspektem zmienności opłat są zróżnicowania terytorialne. W 

celu ich graficznego przedstawienia sporządzono kartogramy zamieszczone jako mapy 

3 i 4. Dzięki takiej prezentacji danych można łatwo zamieścić dane o przybliżonych 

stawkach wszystkich 1294 gmin. Z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość gmin 

zastosowała stawki będące wielokrotnością pełnego złotego, szczególną uwagę należy 

zwrócić na stronę domknięcia przedziałów. Za pomocą legendy kartogramów 

przedstawiono również liczebności gmin w poszczególnych klasach wysokości opłat. 

Granice klas celowo dobrano wg metody równych rozstępów (co 1 zł) z wyjątkiem 

kilku przedziałów skrajnych, które obejmują większe rozstępy wartości w celu 

zachowania porównywalnej liczebności przedziałów. Interpretując wyniki należy wziąć 

pod uwagę złudzenie optyczne, które polega na tym, że małe terytorialnie jednostki są 

słabiej zauważalne i przez to optyczną przewagę uzyskują jednostki o większym 

terytorium. 

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia można jednak już tylko na podstawie 

układu graficznego na mapie 3 stwierdzić wyraźnie, że terytorialne zróżnicowania 

wysokości opłat są istotne, gdyż zarysowuje się tu podział kraju na dwie główne części. 

Niższe opłaty dominują w Polsce wschodniej i centralnej (zdecydowana dominacja 

gmin ze stawkami poniżej 9 zł), natomiast wyższe w Polsce zachodniej i północnej 

(nieliczne przypadki gmin ze stawkami poniżej 7 zł). 

Nieco mniej wyraźne podziały zaobserwować można na mapie 4, która jednak 

przedstawia znacznie mniej istotne z punktu widzenia realiów gospodarczych stawki za 

odpady niesegregowane (wybierane przez nieznaczną – niemal marginesową – grupę 

właścicieli nieruchomości, którą wg wyników badań ankietowych można oszacować na 

ok. 10%) i stąd być może wynika większe zróżnicowanie tych stawek na terenie całego 

kraju bez tak wyraźnych, jednolitych i zwartych dużych obszarów, jak to można 

zaobserwować na mapie 3. 
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Mapa 3. Wysokość opłat za gospodarowanie segregowanymi odpadami 

komunalnymi [zł] naliczanych wg jednolitych stawek na jednego mieszkańca 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. 
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Mapa 4. Wysokość opłat za gospodarowanie niesegregowanymi odpadami 

komunalnymi [zł] naliczanych wg jednolitych stawek na jednego mieszkańca 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. 

3.1.2 Opłaty naliczane wg liczby gospodarstw domowych 

Analizy stawek opłat naliczanych wg liczby gospodarstw domowych są 

zdecydowanie trudniejsze i obarczone większym ryzykiem błędu. Decyduje o tym 

znacznie mniejsza próba badawcza oraz nadmierna komplikacja systemu polegająca na 

nieformalnym łączeniu metody od gospodarstwa domowego oraz od liczby 

mieszkańców poprzez wyznaczanie odrębnych stawek w klasach wielkości gospodarstw 

domowych. Stąd analizy statystyczne należy wykonywać nie w obrębie całej metody, a 

w poszczególnych jej wycinkach. 
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Pierwszym analizowanych wycinkiem jest metoda naliczania opłat od liczby 

gospodarstw domowych bez różnicowania stawek. Baza danych Ministerstwa 

Środowiska pozwala na systemowe wyszukanie gmin, które zadeklarowały tę metodę. 

W całym kraju ten schemat taryfowy zastosowały zaledwie 73 gminy. Empiryczny 

rozkład zmienności tych opłat w zależności od liczby ludności w gminach przedstawiają 

rysunki 3 i 4. 

Rys. 3. Zależność między liczbą ludności w gminach a wysokością opłat za 

odpady segregowane naliczanych wg liczby gospodarstw domowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. 

Najniższa zastosowana stawka opłaty wg omawianej metody wynosi dla odpadów 

segregowanych (rys. 3.) 7,00 zł, natomiast najwyższa 58,00 zł, przy średniej 

arytmetycznej 27,72 zł oraz średniej ważonej liczbą ludności 28,30 zł. Bardzo wysoka 

rozpiętość opłat może wynikać nie tylko z różnic w kosztach pomiędzy gminami, ale 

również z powodu różnic demograficznych (inne proporcje dużych i małych 

gospodarstw domowych). Pomimo małej próby badawczej – analogicznie do metody 

naliczania opłat od liczby mieszkańców – obliczono również współczynnik korelacji 
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liniowej Pearsona, który dla danych zobrazowanych na rysunku 3 wynosi 0,032 

natomiast dla danych zaprezentowanych na rysunku 4 – 0,064, co wskazuje na 

całkowitą niezależność tak naliczanych stawek opłat od liczby ludności. 

Rys. 4. Zależność między liczbą ludności w gminach a wysokością opłat za 

odpady niesegregowane naliczanych wg liczby gospodarstw domowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. 

Najniższa zastosowana stawka opłaty wg omawianej metody wynosi dla odpadów 

niesegregowanych (rys. 4.) 12,00 zł, natomiast najwyższa – 105,00 zł, przy średniej 

arytmetycznej 48,83 zł oraz średniej ważonej liczbą ludności 50,77 zł. Rozpiętość opłat 

jest zatem jeszcze wyższa (zarówno kwotowo jak i względnie) niż w przypadku opłat za 

odpady niesegregowane. 

Dla uproszczenia dalszych analiz, z powodu niewielkiego znaczenia gospodarczego 

taryf opłat za odpady niesegregowane (które są wybierane przez nieznaczną – niemal 

marginesową – grupę właścicieli nieruchomości) oraz w związku z założeniem 

podstawowym niniejszych badań dotyczącym racjonalności odejścia od kosztowych 

metod kształtowania taryf opłat za odpady niesegregowane lub spodziewanego 
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nałożenia na ludność obowiązku segregacji odpadów komunalnych przez ustawodawcę, 

dalsze rozważania będą się koncentrować wyłącznie na taryfach opłat za 

gospodarowanie odpadami segregowanymi. 

 

Drugim i ostatnim analizowanym wycinkiem metody od gospodarstwa domowego 

będą przypadki gmin, które wyznaczyły dwie klasy wielkości gospodarstw domowych: 

gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe. Wprawdzie analizy te są utrudnione z 

powodu niespójności danych, ale metoda jest niezwykle istotna z punktu widzenia 

sprawiedliwości społecznej opłat i ograniczania skali finansowania skrośnego kosztów 

gospodarowania odpadami. 

Jak dowodzą badania naukowe prowadzone zarówno w kraju jak i innych 

państwach Unii Europejskiej, ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwie 

domowym nie jest ani stała względem liczby osób w gospodarstwie domowym, jak by 

tego wymagała logika opłat naliczanych w zależności od liczby gospodarstw 

domowych bez względu na ich wielkość; ani nie jest wprost proporcjonalna do liczby 

mieszkańców w gospodarstwie domowym, czego należałoby oczekiwać w systemie 

opłaty pogłównej. Zatem obie omówione wyżej metody naliczania opłat nie spełniają 

przesłanek sprawiedliwości z punktu widzenia kosztów przetwarzania odpadów (zasada 

"zanieczyszczający płaci"), a także całkowicie abstrahują od kosztów logistycznych. 

Szczególnie interesujące pod względem postulatu sprawiedliwości opłat są wyniki 

austriackich badań Lebersorger's i Beigel'a31, którzy przebadawszy przez 12 lat 500 

gmin regionu Styria w Austrii opracowali ogólny wzór opisujący ilość wytwarzanych 

odpadów komunalnych. Wzór ten jest mało przydatny w warunkach polskich i dlatego 

nie zostanie przytoczony. Nieco większe zastosowanie mogą mieć wyniki badań 

Lebersorger's i Beigel'a w zakresie konkretnych ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych wg wielkości gospodarstw domowych, które przedstawia rysunek 5. 

 

 

                                                           

 
31 Lebersorger S., Beigel, P., Municipal solid waste generation in municipalities: Qauntifying impacts of 

household structure, commercial waste and domestic fuel 2011, ELSEVIER : Waste Management 31. 
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Rys. 5. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wg wielkości gospodarstw 

domowych [kg/rok] 

Źródło: Sobolak A., Den Boer E., Foltynowicz Z., Odpady wytwarza gospodarstwo domowe a nie 

mieszkaniec - analiza porównawcza różnych modeli naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami praca zbiorowa pod red. P. 

Manczarskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań - 

Stare Jabłonki 2013 s. 328. 

Do podobnych wyników doszli również inni badacze problemu jak np. w Irlandii 

Dennison, Dodd i Whelan32, a także w warunkach polskich Steinhoff-Wrześniewska i 

Strzelczyk33. W szczególności warto dokładniej przytoczyć badania Dolnośląskiego 

Ośrodka Badawczego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (dawny IBMER i 

IMUZ), gdzie prowadzono szczegółowe badania mające na celu „określenie ilości 

odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych na terenach 

wiejskich (gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie), ich składu sitowego i 

morfologicznego, jak również niektórych właściwości fizycznych i chemicznych 

organicznych odpadów kuchennych oraz wybrane właściwości odpadów 

paleniskowych. (...) Badania przeprowadzono w latach 2011/2012 w 50 gospodarstwach 

domowych z czterech gmin wiejskich i czterech gminach miejsko-wiejskich w 

południowo-zachodniej, zachodniej i centralnej Polsce. Badania prowadzono w czterech 

                                                           

 
32 Dennison, G.J., Dodd, V.A., and Whelan, B. A socio-economic based survey of household waste 

characteristics in the city of Dublin, Ireland –II. Waste Quantities 1996, ELSEVIER : Resources, 

Conservation and Recycling 17. 
33 Steinhoff-Wrześniewska A. i Strzelczyk M., Morfologia odpadów w gminach wiejskich i miejsko-

wiejskich, 2012 ABRYS : Przegląd Komunalny 12/2012. 
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sezonach, wykorzystując zmodyfikowaną metodę SWA TOOL. Analizą objęto odpady 

komunalne z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych i remontowo-

budowlanych."34 

Są to jak na razie najlepsze polskie źródła dotyczące ilości wytwarzanych odpadów 

wg wielkości gospodarstw domowych, jednak ze względu na objęcie badaniami 

niewielkiej liczby gospodarstw domowych nie są wystarczające do wyprowadzenia 

matematycznego wzoru opisującego wielkość strumienia odpadów, a już tym bardziej 

do opisania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Stanowią jednak ważną 

przesłankę do zaakceptowania austriackich i irlandzkich badań jako podstawy do 

rekomendacji systemu taryfowego dla polskich gmin. 

Zważywszy na to, że wielkość strumienia odpadów nie jest wyłącznym, a jedynie 

głównym, najważniejszym parametrem określającym całkowite koszty gospodarowania 

odpadami komunalnymi, rekomendacje te nie mają ani charakteru uniwersalnego ani 

tym bardziej jedynie słusznego. Zakres obowiązywania takich rekomendacji można 

ograniczyć w zasadzie do większościowej grupy gmin, na terenie których wahania 

liczby ludności w ciągu roku są małe lub wręcz niezauważalne. W gminach takich 

zaleca się ustanowienie opłat naliczanych od liczby gospodarstw domowych w jak 

najmniejszej liczbie klas wielkości gospodarstw domowych (najlepiej w dwóch klasach: 

gospodarstwa jednoosobowe jako jedna klasa i gospodarstwa wieloosobowe jako druga 

klasa). Metoda taka znacznie upraszcza system taryfowy, co ułatwia ściągalność opłat, a 

ponieważ jest zbliżona do krzywej wytwarzania odpadów zobrazowanej na rysunku 5 

(gospodarstwa 4-osobowe wytwarzają zaledwie ok. 25% więcej odpadów niż 

gospodarstwa 2-osobowe i 8-osobowe, a większych gospodarstw domowych prawie nie 

ma), powinna cechować się wysoką akceptowalnością społeczną, pod warunkiem 

upowszechnienia wśród społeczności lokalnej wiedzy o kształcie krzywej oraz jej 

uprzedniego empirycznego wyznaczenia na podstawie obszernych krajowych badań 

strumienia odpadów pod kątem ich wytwarzania w gospodarstwach domowych różnej 

wielkości. Projekt badawczy tego typu powinien jednak trwać minimum 1 rok. 

Dlatego pomimo trudności związanych z techniką pozyskania danych o gminach, 

                                                           

 
34 Strzelczyk M., Struktura i właściwości odpadów komunalnych z gospodarstw wiejskich w aspekcie 

możliwości ich przetwarzania i przepisów prawnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie nr 36, s. 

verte 
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które omawiany model opłat zastosowały (baza danych Ministerstwa Środowiska 

zawiera niespójny schemat tych danych, przez co założenie odpowiedniej kwerendy jest 

niemożliwe i konieczne jest ręczne wybieranie poszczególnych rekordów), 

zdecydowano o analizie wysokości opłat wśród tych gmin. Zidentyfikowano zatem 58 

gmin, które w obrębie metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wg gospodarstw domowych wyznaczyły wyłącznie dwie klasy ich 

wielkości, z których jedna klasa stanowiła gospodarstwa wyłącznie jednoosobowe, a 

druga gospodarstwa pozostałe czyli wieloosobowe. Wysokości opłat za odpady 

segregowane dla gospodarstw jednoosobowych kształtują się w granicach od 7,00 zł do 

25,00 zł przy wartości średniej (arytmetycznej) 13,16 zł. Analogiczne opłaty dla 

wieloosobowych gospodarstw domowych przyjmują wartości od 14,00 zł do 44,00 zł 

przy średniej (arytmetycznej) 23,85 zł. 

Rys. 6. Rozkład empiryczny stawek opłat za odpady segregowane w gminach z 

dychotomicznym modelem opłat (gosp. dom 1-os. - wieloos.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. 

Badanie korelacji stawek i liczby ludności w poszczególnych gminach pominięto ze 

                                                                                                                                                                          

 

46,47. 
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względu na wyniki obliczeń opisane wyżej. Zbadano natomiast różnice pomiędzy 

stawkami dla wieloosobowych gospodarstw domowych względem stawek dla 

gospodarstw jednoosobowych. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona obu 

zmiennych jest wysoki (wynosi 0,858), co uprawnia do wyznaczenia linii trendu. Na 

rysunku 6 przedstawiono 58 par stawek opłat w badanych gminach, z których na osi 

rzędnych podano stawki opłat za odpady segregowane dla gospodarstw 

jednoosobowych (y), a na osi odciętych stawki opłat za odpady segregowane dla 

gospodarstw wieloosobowych (x). Na podstawie tych danych wyznaczono linię trendu, 

której równanie również przedstawiono na wykresie (rys. 6). 

Analogicznie można wyznaczyć linię trendu opisując stawki opłat za odpady 

segregowane wytwarzane w gospodarstwach wieloosobowych (y), stawkami opłat za 

odpady segregowane wytwarzane w gospodarstwach jednoosobowych (x). Wówczas 

równanie regresji liniowej ma postać: y = 1,3891x + 5,5774. 

3.1.3 Opłaty naliczane wg pozostałych metod 

Omówiono zatem w sumie 1425 gmin spośród wszystkich 2116 ujętych w bazie 

danych Ministerstwa Środowiska (ok. 67%), co stanowi ok. 57% wszystkich gmin w 

Polsce. Pozostałe 33% gmin ujętych w bazie danych wybrało różnego rodzaju 

nietypowe metody naliczania opłat. Najliczniejsza, ale też najmniej jednorodna, jest 

grupa gmin deklarujących metodę formalnie od gospodarstwa domowego, ale w więcej 

niż dwóch klasach wielkości gospodarstw lub w dwóch klasach, z których małe 

gospodarstwa to takie, które liczą od jednej do kilku osób. Gmin takich 

zidentyfikowano w obrębie bazy danych 291, a więc niespełna 14% badanych, co 

stanowi przynajmniej 11,5% wszystkich gmin w kraju. Metody połączone (hybryda 

przynajmniej dwóch metod spośród czterech dozwolonych w ustawie) zadeklarowało 

formalnie 200 gmin (ok. 9,5% badanych, czyli przynajmniej 8% wszystkich gmin w 

kraju). Zdecydowanie wyjątkowo stosowane są pozostałe dwie metody naliczania opłat 

tzn. metoda od ilości zużytej wody (19 gmin) oraz od powierzchni nieruchomości 

(zaledwie 4 gminy). 

Z punktu widzenia metod analizy statystycznej badanie tych grup ma niewielkie 

uzasadnienie nie tylko z powodu niedoskonałości zbioru danych, ale przede wszystkim 

z powodu niewielkiej próby badawczej każdej z grup gmin. Ponieważ jednak zarówno 
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metoda od ilości zużytej wody, jak i metoda metrażowa mogą w przyszłości zyskiwać 

na znaczeniu gospodarczym, zdecydowano o zamieszczeniu listy wszystkich gmin 

stosujących takie stawki, wraz z informacjami o wysokości tych stawek. Lokalizację 

tych gmin prezentuje mapa 2 zamieszczona w części 3.1 niniejszego opracowania. 

Spośród 4 gmin informujących w ankiecie o stosowaniu metody metrażowej, dane 

jednej są błędne, dwie stosują metodę hybrydową i w zasadzie tylko jedna (Gliwice) 

zastosowała metodę czysto metrażową. 

Gliwice (miasto na prawach powiatu) różnicują stawki opłat w zależności od 

powierzchni lokalu stosując stawki degresywne: pierwsze 60 m2 to stawki 0,30 zł/m2 

przy deklarowaniu segregacji odpadów i 0,45 zł/m2 przy deklarowaniu braku segregacji. 

Kolejne 30 m2 (czyli powyżej 60 m2 ale do 90 m2) to stawki odpowiednio 0,20 i 0,30 

zł/m2, kolejne 30 m2 (czyli powyżej 90 m2 ale do 120 m2) – 0,10 i 0,15 zł/m2, natomiast 

każda powierzchnia powyżej 120 m2 obciążona jest stawkami 0,05 i 0,08 zł/m2. 

Koszalin (miasto na prawach powiatu) stosuje jednolite stawki – 0,60 zł od m2 

lokalu, gdy właściciel nieruchomości deklaruje segregację odpadów i 0,90 zł/m2 – gdy 

nie deklaruje segregacji. Jednocześnie stosowane są tu złożone zwolnienia 

przedmiotowe uzależnione od metrażu lokalu i liczby osób w gospodarstwie domowym 

zamieszkujących ten lokal, skutkiem czego jest pobieranie opłaty od niewielkiej części 

podstawy jej naliczenia (szczegóły w części 2.4.4), a metodę w zasadzie należałoby 

zakwalifikować jako hybrydową pomimo oznaczenia jej w bazie danych jako jednolitą 

metrażową. 

Zambrów (gmina miejska) również w swoim systemie taryfowym łączy metody 

pomimo informowania w ankiecie o metodzie czysto metrażowej. Wyznaczono tu różne 

stawki w trzech klasach wielkości gospodarstw domowych, przy czym powierzchnie 

lokalu powyżej 100 m2 przy naliczaniu opłat są pomijane. 

Razem wzięty jest to materiał zdecydowanie zbyt wątły do celów dalszych analiz 

statystycznych. 

Obszerniejszy i bardziej jednolity metodycznie materiał do badań dostarczają 

gminy informujące w ankietach o wybraniu metody naliczania opłat od zużytej wody. 

W tabeli 12 przedstawiono wszystkie 19 gmin stosujących tę metodę. W 17 z nich jest 

to najprostszy z możliwych sposobów, a więc opłata zmienna z prostą stawką za 1 m3 

zużytej wody. Najniższe stawki za odpady segregowane to 2,10 zł, natomiast najwyższe 



54 

 

 

- 5,51. Warto zauważyć, że 2 najwyższe stawki przyjęte zostały w gminach 

zlokalizowanych w Sudetach. Ponadto aż 14 z 19 gmin wybierających tę metodę 

znajduje się na wybrzeżu Bałtyku, a przynajmniej 16 z 19 dysponuje rozwiniętą branżą 

turystyczną w swojej bazie ekonomicznej. Wprawdzie wiele podobnych gmin nie 

wybrało tej metody naliczania opłat, jednak ma ona duże zalety dla gmin ze znacznymi 

wahaniami liczby ludności w ciągu roku (ograniczając skalę finansowania skrośnego 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi) i być może na bazie dobrych 

praktyk będzie się upowszechniała. Na upowszechnienie się metody znaczny wpływ 

może mieć też doprecyzowanie przepisów regulujących stosowanie tej metody. 

Tabela 12. Stawki opłat naliczane wg ilości zużytej wody [zł] 

Gmina Powiat Województwo 

stawka za 1 m3 

odpady 

segregowane 

odpady 

zmieszane 

Szklarska Poręba jeleniogórski dolnośląskie 5,50 8,75 

Polanica-Zdrój kłodzki dolnośląskie 5,51 8,27 

Lesznowola piaseczyński mazowieckie 3,20 5,80 

Bytów bytowski pomorskie 4,50 5,50 

Łeba lęborski pomorskie 2,10 5,00 

Stegna nowodworski pomorskie 4,20 8,00 

Sztutowo nowodworski pomorskie 4,50 8,70 

Krynica Morska nowodworski pomorskie 4,70 7,80 

Kosakowo pucki pomorskie 3,60 4,68 

Władysławowo pucki pomorskie 2,70 5,40 

Ustka miasto słupski pomorskie 2,50 5,00 

Ustka gmina słupski pomorskie 3,00 5,10 

Sopot Sopot pomorskie 3,50* 5,25* 

Słupca miasto słupecki wielkopolskie 3,20 7,00 

Rewal gryficki zachodniopomorskie 5,00 7,00 

Międzyzdroje kamieński zachodniopomorskie 4,00 6,00 

Kołobrzeg miasto kołobrzeski zachodniopomorskie 3,30 6,60 

Mielno koszaliński zachodniopomorskie 3,30 5,50 

Świnoujście Świnoujście zachodniopomorskie 5,07** 7,60** 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, styczeń 2014 r. * - dotyczy 

wody zużytej w gospodarstwie domowym ponad 4m3. Zużycie do 4m3 jest objęte zryczałtowaną opłatą 

od gospodarstwa domowego w wysokości 14 zł za odpady segregowane lub 21 zł za niesegregowane.  

** - nie dotyczy wody zużytej w ogrodach. 

3.2 Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych 

Rozszerzone władztwo gminy nad odpadami komunalnymi stosowane jest w 797 
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gminach (tj. ok. 37,5%) uczestniczących w badaniu Ministerstwa Środowiska, czyli 

przynajmniej 32% wszystkich gmin w kraju. Niestety zbiór informacji obecny w bazie 

danych, która powstała w wyniku zebrania ankiet, jest zbyt chaotyczny w zakresie 

stosowanych stawek w zależności od objętości pojemników, co wynika ze zbyt dużej 

liczby pojemników o zróżnicowanych normatywach pojemności. Skutkiem tego jest 

praktycznie brak możliwości systemowego zbadania wysokości stawek pod względem 

statystycznym, ponieważ ręczne porządkowanie zbioru przekracza możliwości czasowe 

niniejszego projektu. Stąd analizy w tym zakresie warto wykonać w ramach innych 

badań po opracowaniu metody porządkowania danych. 
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44  KKoosszzttyy  ooddbbiieerraanniiaa  ii  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  ooddppaaddóóww  

kkoommuunnaallnnyycchh  

Systemy naliczania opłat nie mają zasadniczego wpływu na przeciętne koszty 

gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym na stawki opłat. Wyjątkiem 

może być jedynie część przeciętnych kosztów administracji systemem, które w 

zależności od metod naliczania opłat mogą być zróżnicowane z powodu różnic w 

przeciętnych kosztach wymiarowania i egzekucji opłat. Zasadnicze różnice w 

przeciętnych kosztach całkowitych determinowane są przez różnice w przeciętnych 

kosztach odbierania i zagospodarowania odpadów35. 

Badanie kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych jest zatem 

niezwykle istotne i zostało przeprowadzone za pomocą dwóch narzędzi. Po pierwsze 

przeanalizowano rozstrzygnięte przez gminy zamówienia publiczne na podstawie 

danych udostępnianych przez gminy w ramach specyfikacji przetargowych i 

rozstrzygnięć tych przetargów. Jako uzupełnienie i weryfikację tych danych w 

ogólnopolskiej ankiecie zapytano gminy o szereg informacji związanych z kosztami 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dwutorowe podejście do 

problemu zapewnia wzajemną weryfikację danych i pozwala na większą precyzję 

formułowania ostatecznych algorytmów kształtowania limitów kosztów. 

4.1 Analiza przeprowadzonych zamówień publicznych na 
podstawie danych z procedur przetargowych 

Zamówienia publiczne wprowadzone obowiązkowo w gospodarce odpadami 

komunalnymi mają zróżnicowany zakres. Ich łączne analizowanie nie jest zasadne z 

powodu różnych grup kosztów w poszczególnych zakresach, dlatego wprowadzono 

grupowanie zamówień wg podstawowych cech. Najważniejszy jest podział na 

zamówienia obejmujące lub nie zagospodarowanie odpadów, zatem analizy przetargów 

pogrupowano w dwie główne grupy – przetargi na odbieranie odpadów jako jedna 

                                                           

 
35 Pojęcie odbierania i zagospodarowania stanowi tutaj swoisty skrót myślowy w stosunku do przepisu 

ustawy z art. 6r ust 2 pkt. 1 oraz art. 6r ust 2a. 
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grupa i przetargi na odbieranie z jednoczesnym zagospodarowaniem. Zebrane z bazy 

danych informacje pozwalają ponadto na wyodrębnienie przetargów z gmin, które 

zdecydowały się na podstawowe władztwo nad odpadami komunalnymi (wyłącznie z 

nieruchomości zamieszkałych) od przetargów rozpisanych przez gminy, które 

zdecydowały o rozszerzeniu władztwa (odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych). Ponadto odrębnie 

zestawiono dane z przetargów tzw. pierwszej fali (ogłaszanych do 1.07.2013 r.) od 

przetargów rozstrzyganych w terminach późniejszych (tzw. druga fala) tzn. w trakcie 

realizacji umów podpisywanych jako rozstrzygnięcia przetargów pierwszej fali, dzięki 

czemu można zaobserwować kierunki zmian cenowych na rynku. 

Istnieją inne kryteria różnicujące poziom całkowitych przeciętnych kosztów 

realizacji przetargów. Można do nich zaliczyć: 

 obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki przez wykonawcę 

przetargu, 

 wymogi stosowania zaawansowanych narzędzi monitorujących strumień odpadów, 

 stopień komplikacji systemu selektywnej zbiórki odpadów, 

 obowiązek utworzenia lub prowadzenia PSZOKów, 

 intensywność wytwarzania odpadów, 

 częstotliwość odbierania odpadów, 

 metody zagospodarowania odpadów, 

 odległość miejsc wytwarzania odpadów od miejsca zagospodarowania odpadów, 

 wahania liczby ludności w gminie, 

 stopień rozproszenia zabudowy (w tym stopień koncentracji ludności), 

 charakter zabudowy. 

Niestety żadnego z powyższych pobocznych kryteriów różnicowania kosztów 

zebrane dane z procedur przetargowych nie pozwalają uwzględnić w analizach 

wykonanych przetargów, dlatego o informacje tego typu zapytano gminy w ankiecie. W 

niniejszej części opracowania natomiast zebrano i przetworzono dane o wartości ofert 

wyłonionych w przetargach gmin jako zwycięskie i odniesiono je do ujętej w 

specyfikacjach przetargowych liczby ludności tworząc w ten sposób przeliczeniowe 

stawki ujęte jako koszt (miesięczny na mieszkańca) netto (tzn. nie uwzględniający 
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podatku od towarów i usług) wynajęcia przedsiębiorcy przez gminę. Dzięki takiemu 

zabiegowi koszty przedsiębiorstw można przyrównać do stawek opłat i w dalszych 

analizach przedstawić skalę niedoborów i nadwyżek finansowych gmin. Zestawione w 

tabelach 13 i 14 dane dotyczą nie tyle gmin, co sektorów gospodarowania odpadami (N 

– liczba sektorów gospodarowania odpadami w gminach). Do obliczenia średniej 

ważonej w we wszystkich tabelach niniejszej części opracowania (4.1) jako wagi 

zastosowano liczbę mieszkańców wg SIWZ. 

Tabela 13. Wybrane miary rozkładu empirycznego stawek przeliczeniowych 

netto (bez PTU) zwycięskich ofert w przetargach na odbiór odpadów komunalnych 

[zł/M/mies.] 

  podstawowe władztwo nad odpadami rozszerzone władztwo nad odpadami 

 I fala II fala I fala II fala 

 N 155 71 178 116 

 średnia arytm. 3,31 3,36 3,98 4,74 

 minimum 0,71 0,65 0,66 1,06 

k
w

an
ty

le
 r

zę
d
u

 k
 

k = 0,1 1,58 1,58 1,63 1,74 

k = 0,2 1,84 2,08 2,25 2,12 

k = 0,3 2,14 2,54 2,71 2,53 

k = 0,4 2,50 2,89 3,32 3,61 

k = 0,5 (mediana) 2,85 3,02 3,51 4,47 

k = 0,6 3,46 3,40 3,91 5,27 

k = 0,7 4,16 3,76 4,38 5,89 

k = 0,8 4,55 4,29 5,09 7,07 

k = 0,9 5,43 6,00 6,73 8,36 

 maksimum 10,83 7,68 13,35 12,29 

 średnia ważona 3,62 3,31 4,16* 4,69 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z procedur przetargowych w gminach. * - N=158 

ponieważ nie wszystkie gminy podają w SIWZ liczbę mieszkańców w danym sektorze. 

Analizując dane zaprezentowane w obu tabelach (13 i 14) należy bardzo ostrożnie 

stawiać wnioski na temat zmiany stawek przeliczeniowych wynikających z 

rozstrzygnięć drugiej fali w stosunku do pierwszej z uwagi na fakt iż, zestawienia 

przetargów z I i II fali nie dotyczą ani tej samej liczby przetargów, ani tych samych 

gmin. W zasadzie każde z ośmiu zestawień danych należy rozpatrywać niezależnie, 

ponieważ opisuje nie tylko inne grupy przetargów pod względem ich zakresu, ale także 

inne zestawy gmin. 

Najistotniejszych informacji dostarczają zestawienia przetargów z gmin 

posiadających podstawowe władztwo nad odpadami komunalnymi. Stawki 

przeliczeniowe są tu odniesione do analogicznego zakresu zamówienia. W przypadku 
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zestawień przetargów w gminach z rozszerzonym władztwem odpadowym stawki 

przeliczeniowe są wyższe ponieważ opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych są 

uzupełniane w systemie przez opłaty właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a 

przelicznik tego nie uwzględnia. Obliczając koszty gminy należałoby do wykazanych w 

zestawieniach kwot doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 8%. 

Na szczególną uwagę zasługują średnie ważone z wartości przetargów z 

rozszerzonym władztwem nad odpadami (tab. 14). Na wysoką wartość I fali wpływa tu 

istotnie przetarg warszawski, którego nie ma w II fali. Uwaga ta odnosi się również do 

tabeli 15. 

Tabela 14. Wybrane miary rozkładu empirycznego stawek przeliczeniowych 

netto (bez PTU) zwycięskich ofert w przetargach na odbiór z jednoczesnym 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych [zł/M/mies.] 

  podstawowe władztwo nad odpadami rozszerzone władztwo nad odpadami 

 I fala II fala I fala II fala 

 N 968 457 450 166 

 średnia arytm. 4,99 5,68 6,60 7,11 

 minimum 0,07 0,52 0,16 0,38 

k
w
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k = 0,1 2,54 2,93 3,17 3,30 

k = 0,2 3,08 3,64 3,87 4,17 

k = 0,3 3,53 4,08 4,60 5,06 

k = 0,4 3,98 4,65 5,17 5,52 

k = 0,5 (mediana) 4,45 5,32 5,65 6,71 

k = 0,6 4,93 6,00 6,53 7,48 

k = 0,7 5,48 6,65 7,54 8,32 

k = 0,8 6,34 7,51 8,67 9,34 

k = 0,9 7,51 9,08 10,64 10,90 

 maksimum 89,56 20,74 23,74 50,47 

 średnia ważona 6,61* 5,86** 9,15*** 7,52 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z procedur przetargowych w gminach. * - N=928 

ponieważ nie wszystkie gminy podają w SIWZ liczbę mieszkańców w danym sektorze. ** - N=454. 

*** - N=396. 

Zestawienia danych z tabel 13 i 14 dostarczają również przesłanek do oszacowania 

kosztów zagospodarowania odpadów. Wprawdzie w analizowanej bazie danych nie 

stwierdzono przypadków rozstrzygania przetargów wyłącznie na zagospodarowanie 

odpadów, ale można zaryzykować wnioskowanie na temat tych kosztów w oparciu o 

różnice pomiędzy średnimi wartościami stawek przeliczeniowych zwycięskich ofert w 

przetargach na odbiór z jednoczesnym zagospodarowaniem i analogicznych stawek w 

przetargach wyłącznie na odbiór. Tabela 15 przedstawia wyniki obliczeń. 
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Tabela 15. Różnice średnich stawek przeliczeniowych netto (bez PTU) 

zwycięskich ofert w przetargach związanych z odpadami komunalnymi 

[zł/M/mies.] 

 podstawowe władztwo nad odpadami rozszerzone władztwo nad odpadami 

I fala II fala I fala II fala 

różnica średnich 

arytmetycznych  
1,68 2,32 2,62 2,37 

różnica średnich 

ważonych 
2,99 2,55 4,99 2,83 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z procedur przetargowych w gminach. 

Z punktu widzenia statystyk wytwarzania odpadów komunalnych dane te należy 

poddać pod dużą wątpliwość pod względem odzwierciedlenia realnych (a w zasadzie 

legalnych) kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. Zakładając bowiem na 

podstawie danych z tabeli 15, że koszt zagospodarowania odpadów komunalnych 

wynosi średnio 2,50 zł miesięcznie od osoby, dawałoby to zaledwie 30 zł rocznie. Przy 

wytwarzaniu ok. 300 kg odpadów rocznie przez statystycznego Polaka, średni koszt 

zagospodarowania 1 Mg musiałby wynieść zatem ok. 100 zł, podczas gdy takich cen na 

rynku w zasadzie nie ma (patrz. cz. 4.2.4). Dlatego informacje powyższe zostały 

zweryfikowane w ramach badań ankietowych. Z uwagi na liczne zarzuty w 

piśmiennictwie branżowym wskazujących na głównie cenową walkę o rynek wartości 

przetargów mogą być zaniżone z trzech różnych powodów występujących pojedynczo 

lub łącznie: 

 dumping; 

 nielegalne postępowanie z odpadami; 

 finansowanie skrośne kosztów przedsiębiorstwa. 

Dodatkowego materiału o kosztach przedsiębiorstw dostarczają oferty przegrane w 

postępowaniach przetargowych. Analiza rozkładu empirycznego wartości tych ofert 

zasadniczo nie odbiega wynikami od analizy ofert wygranych z wyjątkiem tego, że 

poszczególne wartości w tabelach ofert przegranych są najczęściej od kilkunastu do 

kilkudziesięciu procent wyższe niż w tabelach ofert zwycięskich. W tabelach 16 i 17 

przedstawiono analogiczne do tabel 13 i 14 zestawienie danych o przegranych ofertach 

w przetargach na odbieranie oraz odbieranie z jednoczesnym zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych. (N – liczba ofert w poszczególnych sektorach gospodarowania 

odpadami w gminach). 
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Tabela 16. Wybrane miary rozkładu empirycznego stawek przeliczeniowych 

netto (bez PTU) przegranych ofert w przetargach na odbiór odpadów 

komunalnych [zł/M/mies.] 

  podstawowe władztwo nad odpadami rozszerzone władztwo nad odpadami 

 I fala II fala I fala II fala 

 N 196 54 214 131 

 średnia arytm. 4,19 4,01 5,23 5,93 

 minimum 0,18 1,78 1,25 1,12 

k
w
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 k
 

k = 0,1 1,80 1,96 1,96 2,25 

k = 0,2 2,10 2,24 2,69 2,75 

k = 0,3 2,44 2,63 3,20 3,51 

k = 0,4 2,98 3,07 3,80 4,01 

k = 0,5 (mediana) 3,37 3,38 4,27 4,81 

k = 0,6 3,76 3,90 4,88 5,81 

k = 0,7 4,43 4,51 5,90 6,54 

k = 0,8 5,61 5,68 6,84 8,04 

k = 0,9 7,32 7,00 8,82 11,08 

 maksimum 36,23 9,26 23,02 22,43 

 średnia ważona 4,16 3,71 5,40 5,44 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z procedur przetargowych w gminach. 

Tabela 17. Wybrane miary rozkładu empirycznego stawek przeliczeniowych 

netto (bez PTU) przegranych ofert w przetargach na odbiór z jednoczesnym 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych [zł/M/mies.] 

  podstawowe władztwo nad odpadami rozszerzone władztwo nad odpadami 

 I fala II fala I fala II fala 

 N 1277 562 396 142 

 średnia arytm. 6,15 7,71 7,22 8,61 

 minimum 0,48 0,72 0,83 0,35 

k
w
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le
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u

 k
 

k = 0,1 3,30 3,86 3,48 4,30 

k = 0,2 3,85 4,53 4,05 4,96 

k = 0,3 4,34 5,41 4,98 6,07 

k = 0,4 4,82 6,31 5,56 6,91 

k = 0,5 (mediana) 5,42 7,02 6,34 7,82 

k = 0,6 5,94 7,69 7,21 8,79 

k = 0,7 6,57 8,68 8,06 10,02 

k = 0,8 7,63 10,09 9,78 12,65 

k = 0,9 9,57 12,68 11,90 14,46 

 maksimum 50,32 46,29 23,25 19,38 

 średnia ważona 7,15 8,01 10,26 8,98 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z procedur przetargowych w gminach. 

Przedstawione w tabelach 13-17 dane zostały wybrane spośród 6194 ofert 

przedłożonych w przetargach ogłaszanych przed 1.07.2013 r. przez 2459 gmin w 2709 

sektorach oraz 3653 ofert przedłożonych w przetargach ogłaszanych pomiędzy 
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1.07.2013 r. a 30.07.2014 r. przez 948 gmin w 1028 sektorach. W zestawieniu 

pominięto te oferty i przetargi, w których nie udało się ustalić zakresu władztwa 

odpadowego gminy, rodzaju przetargu (odbiór, czy odbiór z jednoczesnym 

zagospodarowaniem), wartości stawek przeliczeniowych lub zwycięskiej oferty. 

Jak widać oferty w przetargach (zarówno zwycięskie jak i przegrane) są pod 

względem stawek przeliczeniowych bardzo mocno zróżnicowane. Po odrzuceniu z 

każdego zestawienia po 10% czy nawet 20% skrajnych ofert różnice pomiędzy 

kwantylami rzędu 0,1 i 0,9, czy 0,2 i 0,8 są nadal bardzo wysokie (kilkukrotne). 90 

percentyle mają w poszczególnych zestawieniach od ok. 3 do ok. 5 razy wyższe 

wartości niż 10 percentyle. Natomiast 80 percentyle mają w poszczególnych 

zestawieniach od ok. 2 do ok. 3 razy wyższe wartości niż 20 percentyle. Świadczy to o 

konieczności wnikliwego zbadania kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów za 

pomocą dodatkowych narzędzi, które pozwolą zidentyfikować parametry od których 

zależą stawki przeliczeniowe kosztów. Problemowi temu poświęcona jest część 4.2 

niniejszego opracowania. 

Ostatnim zagadnieniem, które warte jest analizy w ramach badania kosztów 

wykonywanych przetargów, jest problem zmian w czasie cen usług obierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych. Analizowany zasób informacyjny 

umożliwia zestawienie przetargów z drugiej fali z przetargami rozstrzyganymi w tych 

samych sektorach poszczególnych gmin w pierwszej fali. Celem tego zestawienia jest 

wyłącznie wskazanie zmian cen, zatem nie będzie się odnosić ani do zakresu przetargu, 

ani władztwa nad odpadami. W tabeli 18 zestawiono więc dane o stawkach 

przeliczeniowych w 677 zwycięskich ofertach z drugiej fali przetargów z analogicznymi 

danymi ze zwycięskich ofert w tych samych sektorach rozstrzyganych w przetargach 

pierwszej fali. W zestawieniu zostały ujęte wyłącznie sektory, w których ustalono 

stawki przeliczeniowe zwycięskich ofert w obu falach przetargów. 

Ceny kontraktowanych usług wzrosły w 485 sektorach, w tym o ponad 50% w 157 

sektorach, a o ponad 100% w 65 sektorach. Spadek cen o więcej niż 25% odnotowano 

w 56 gminach, a o więcej niż 50% w 15 gminach. Średnio ceny usług odbioru lub 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wzrosły w badanych sektorach 

(gminach) o ok. 42%. 
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Tabela 18. Wybrane miary rozkładu empirycznego zmiany stawek 

przeliczeniowych w zwycięskich ofertach [I fala przetargów = 100] 
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7,69 77,86 93,73 101,38 108,95 115,52 123,50 137,89 156,38 197,42 1873,91 141,16 143,63 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z procedur przetargowych w gminach. 

4.2 Badanie ankietowe gmin 

Dane wykorzystane w powyższych analizach nie uprawniają do wyprowadzenia 

algorytmu obliczania limitów kosztów dla poszczególnych gmin, co jest podstawowym 

celem niniejszego opracowania, gdyż nie pozwalają na sformułowanie odpowiedzi w 

jaki sposób koszty zależą od zmiennych wymienionych we wprowadzeniu do części 

4.1. Pomimo precyzji i ścisłości danych o stosowanych stawkach opłat oraz stawkach 

przeliczeniowych w przetargach jest to materiał informacyjny zbyt wąski do realizacji 

celu głównego niniejszego opracowania, stąd zdecydowano o istotnym pogłębieniu 

zasobu informacji w niniejszym projekcie za pomocą rozwiniętego badania 

ankietowego w poszczególnych gminach. 

4.2.1 Przebieg badania ankietowego 

W dniach 7-20 sierpnia 2014 r. przygotowana została dedykowana baza danych 

wraz z interaktywnym elektronicznym formularzem pytań dla poszczególnych gmin, 

który w wersji testowej stanowi elektroniczny załącznik do niniejszego opracowania.36 

Każda gmina w Polsce otrzymała w bazie danych indywidualny link, pod którym 

zapisano zestaw odpowiedzi przypisanych tylko do jednej gminy. Linki te można było 

przesyłać pomiędzy różnymi osobami w urzędzie gminy a także poza urząd, co 

umożliwiło pracę zespołową podczas udzielania odpowiedzi. 

W dniu 9 września 2014 r. indywidualne linki zostały rozesłane pocztą 

                                                           

 
36 http://www.marekgolen.pl/ankieta/ankieta.php?id=3d111c9ed6dc03aeb3a7e118f4c34068 
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elektroniczną do gmin przy wykorzystaniu baz teleadresowych Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji oraz bazy danych teleadresowych powstałej w wyniku 

poprzednich badań ankietowych Ministerstwa Środowiska na temat systemów 

taryfowych. W korespondencji tej gminy zostały poproszone o wypełnienie i 

zamknięcie ankiet do godziny 23:59 dnia 18 września 2014 r. Do dnia 20 września 1512 

gmin wypełniło ankiety w całości i zamknęło je. O godz. 14:20 dnia 20 września 

pozostałe ankiety zostały zamknięte administracyjnie, co umożliwiło wstępne analizy, 

na podstawie których oraz z powodu licznych próśb ankietowanych podjęto decyzję o 

ponownym ich otwarciu w celu umożliwienia urzędnikom archiwizacji ich treści oraz 

weryfikacji najczęściej popełnianych błędów. 

Wystosowano również kolejną korespondencję masową do gmin z prośbą o 

weryfikację i ponowne zamknięcie ankiet do godziny 23:59 dnia 23 września, kiedy to z 

uwagi na ok. 2/3 zamkniętych ankiet w stosunku do stanu z 20 września przedłużono 

termin ostatecznego zakończenia akcji ankietowej o 24 godziny. O godzinie 0:10 dnia 

25 września 2014 r. zakończono ankietowanie gmin w ramach niniejszego projektu. 

Podczas weryfikacji ankiet w dniach 22-24 września 1638 gmin zamknęło swoje 

arkusze odpowiedzi. Razem z gminami, które ankiety zamknęły przed etapem 

weryfikacji, otrzymano ostatecznie 1879 zamkniętych ankiet, co stanowi 75,8% 

wszystkich gmin w Polsce. 

Procedura zamykania ankiety przez gminę jest istotnym wyznacznikiem jakości 

danych, ponieważ w jej trakcie dedykowany program nie zezwala ankietowanemu na 

wprowadzenie do bazy danych arkusza niekompletnego oraz przeprowadza tzw. 

walidację danych tzn. sprawdza je pod względem formalnym na podstawie 

predefiniowanych kryteriów. Dodatkowo w bazie danych znajdują się informacje 

wprowadzone przez 373 gminy, których pracownicy rozpoczęli wypełnianie arkuszy 

odpowiedzi, ale ich nie zamknęli. Zaledwie 227 gmin (ok. 9%) nie otworzyło swoich 

ankiet. 

4.2.2 Uwagi ogólne dotyczące zawartości i wyników analiz bazy 
danych 

Informacje zawarte w analizowanej bazie danych pochodzą z dobrowolnego 

badania ankietowego. System weryfikacji arkusza odpowiedzi wymuszał na 
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ankietowanych wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Tymczasem wiele pytań 

odnosiło się do trudnych do wyliczenia wartości, a więc pewna bliżej nieokreślona 

część odpowiedzi spełnia wyłącznie kryteria formalne i może mieć luźny związek z 

faktycznie występującymi wartościami. Ponadto znaczna – a w obszarze niektórych 

pytań dominująca – część odpowiedzi ma charakter szacunkowy, dlatego interpretując 

wyniki należy podchodzić do uzyskanych informacji z dużą dozą ostrożności i rezerwy. 

Dodatkową trudność wprowadzili sami ankietowani: udzielając licznych 

odpowiedzi wg własnych interpretacji zadanych pytań, czego wyrazem są liczne i 

bardzo rozbudowane uwagi do ankiet stwierdzające takie zachowania; nie rozumiejąc 

intencji badania posługującego się pojęciem wartości średniorocznych jako wartości dla 

hipotetycznego okresu rocznego wyprowadzonej proporcjonalnie do wartości 

obserwowanej w dowolnym odcinku czasu; nie stosując się do jednostek wymaganych 

przy odpowiedziach (kg/Mg, zł/tys. zł); lub po prostu wprowadzając dane omyłkowe. 

W wyniku tych uwarunkowań znaczna i bliżej nieokreślona część odpowiedzi jest 

obarczona istotnym błędem i zniekształca obraz sytuacji utrudniając wnioskowanie. Z 

powyższych względów wyniki dalszych analiz z reguły nie zawierają wartości 

minimalnych, maksymalnych oraz średnich (wliczanych dla całej próby) i koncentrują 

się na analizie przebiegu zmienności wyliczanych wskaźników pomiędzy 10 i 90 

percentylem w obszarze badanej próby (jak również obliczają wartości średnie z 

wartości 80% przypadków pomijając po 10% wartości skrajnych). Badane próby bazują 

również z reguły na gminach, które przeprowadziły walidację danych i skutecznie 

zamknęły swoje ankiety (w pierwszym lub drugim etapie). W wyjątkowych 

przypadkach (np. w warunkach szczególnie małej próby lub stwierdzenia istotności 

danych jakichś gmin, które ankiet nie zamknęły) analiza sięga do informacji spoza 

ankiet zamkniętych. Odstępstwo od obu wspomnianych reguł jest każdorazowo 

sygnalizowane w tekście. 

Szczególną trudność w wyprowadzaniu wskaźników kosztów przeliczanych na 

jednego mieszkańca gminy sprawiają gminy ze znacznym ruchem turystycznym i dużą 

zmiennością ruchu turystycznego w ciągu roku. Dlatego w ankiecie sformułowano 

pytania wyróżniające te gminy spośród ogólnego zbioru gmin z niewielkimi zmianami 

liczby ludności w ciągu roku. W całej bazie danych znajduje się 269 gmin, które 

zasygnalizowały w ankiecie wahania liczby ludności powyżej 5%, z czego 183 podało 
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szacunki wahań liczby ludności przewyższające 5% liczby stałych mieszkańców 

(wzrost liczby ludności o ponad 5% w szczycie ruchu turystycznego), natomiast 

pozostałe gminy bądź nie podały tych szacunków, bądź podały liczbę ludności w 

szczycie sezonu niższą niż 105% liczby stałych mieszkańców (w tym niższą niż 100%). 

Zasada ograniczenia analiz wskaźników do 80% przypadków pozwoli – poza 

wyeliminowaniem z analiz wartości błędnie wprowadzonych do bazy danych – na 

pominięcie gmin szczególnych tego rodzaju i to nie tylko tych, które oznaczyły i 

oszacowały wahania liczby ludności, lecz również tych, które tego z różnych względów 

nie zrobiły. 

4.2.3 Koszty odbierania odpadów komunalnych 

Badanie kosztów odbierania odpadów komunalnych przy użyciu ankiet ma na celu 

weryfikację wyników analizy kosztów wykonywania przetargów poprzez znalezienie 

grup gmin ze szczególnymi parametrami, które wpływają na koszty. Ponieważ 

głównym celem niniejszego opracowania jest określenie maksymalnych stawek opłat, 

przetestowano gminy pod kątem szeregu opcji związanych z organizacją lokalnego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powodują wzrost kosztów w 

porównaniu do gmin, które stosują względnie proste metody. 

Uprzednio jednak należy porównać dane o kosztach przetargów w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych uzyskanych w wyniku badań ankietowych z danymi 

pozyskanymi z procedur przetargowych. W tym celu zapytano gminy o zakres 

przetargów i ich średnioroczną wartość. Ankietowani wpisali w 91 przypadkach (na 344 

wszystkich, w tym 11 przypadków gmin, które nie zamknęły ankiet) kwoty, które po 

przeliczeniu względem liczby mieszkańców dały miesięczny koszt odbierania odpadów 

powyżej 150 zł (jednocześnie żadna kwota powstała w wyniku takich obliczeń nie dała 

wyniku w postaci miesięcznego kosztu odbierania odpadów pomiędzy 50 a 150 zł).  

Wartości źródłowe zostały podzielone zatem przez 1000 w związku z 

prawdopodobnym wpisaniem przez ankietowanych kwot w zł zamiast w tys. zł. Tak 

zweryfikowane dane po przeliczeniu względem liczby ludności (wg stanu na 

31.12.2013r. – BDL GUS) dały empiryczny rozkład kosztów wykonywania przetargów 

na odbieranie odpadów komunalnych w gminach przedstawiony w tabeli 19. 
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Tabela 19. Wybrane miary rozkłady empirycznego miesięcznych kosztów 

realizacji przez 344 gminy przetargów na odbieranie odpadów komunalnych 

[zł/M] 

kwantyle rzędu k 
średnia 

wewn. * k = 0,1 k = 0,2 k = 0,3 k = 0,4 
k = 0,5 

(mediana) 
k = 0,6 k = 0,7 k = 0,8 k = 0,9 

1,61 2,03 2,40 2,82 3,20 3,85 4,36 5,02 6,09 3,43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych oraz danych BDL GUS. * - średnia 

wewnętrzna obliczana na podstawie 80% przypadków po odrzuceniu po 10% skrajnych wartości 

Uzyskane w wyniku ankiet dane są bardzo zbliżone do twardych danych 

gospodarczych, dlatego można je uznać za wiarygodne i prowadzić dalsze badania, 

które mają na celu stwierdzenie czy i w jaki sposób wymienione w kolejnych 

podrozdziałach parametry są skorelowane z przeciętnymi kosztami odbierania odpadów 

komunalnych. Po odrzuceniu 20% skrajnych wartości przeciętnych kosztów realizacji 

przetargów na odbieranie odpadów komunalnych na 1 mieszkańca dalszym analizom 

poddano próbę 275 gmin, których dane i mierniki kosztów oraz efektów segregacji i 

odbierania odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 20 zawierającej następujące 

kolumny. 

 liczba ludności gminy wg stanu na 31.12.2013 r. (BDL GUS) [tys.] (1), 

 miesięczne koszty realizacji przetargów na odbieranie odpadów komunalnych (wg 

badań ankietowych) w przeliczeniu na 1 stałego mieszkańca gminy wg stanu na 

31.12.2013 r. (BDL GUS) [zł] (2), 

 liczba frakcji odpadów komunalnych, które zobowiązani są selekcjonować 

właściciele nieruchomości (wg badań ankietowych) (3), 

 roczna częstość odbierania odpadów zmieszanych (średnia ważona dwóch wartości 

– dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, wagi – udział ludności 

zamieszkałej w obu rodzajach zabudowy, dane ankietowe) (4), 

 roczna częstość odbierania wszystkich frakcji odpadów (średnia ważona dwóch 

wartości – dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, wagi – udział ludności 

zamieszkałej w obu rodzajach zabudowy, wartości częstości dla obu rodzajów 

zabudowy obliczono jako sumy częstości poszczególnych odbieranych frakcji w 

poszczególnych rodzajach zabudowy, dane ankietowe) (5), 

 udział ludności gminy zamieszkałej w domach jednorodzinnych (dane szacunkowe 
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wg ankiet) [%] (6), 

 masa zebranych w 2012 r odpadów zmieszanych ogółem (BDL GUS) w 

przeliczeniu na 1 stałego mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 r. [kg] (7), 

 masa zebranych w 2012 r odpadów zmieszanych w gospodarstwach domowych 

(BDL GUS) w przeliczeniu na 1 stałego mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 

r. [kg] (8), 

 roczna masa zebranych odpadów zmieszanych (wg ankiet) w przeliczeniu na 1 

stałego mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 r. (BDL GUS) [kg]37 (9), 

 roczna masa zebranych odpadów segregowanych (wg ankiet) w przeliczeniu na 1 

stałego mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 r. (BDL GUS) [kg]38 (10), 

 stopień upowszechnienia przydomowych kompostowników jako udział liczby 

ludności je stosującej (dane szacunkowe wg ankiet) [%] (11), 

 dochody własne gminy w 2013 r. (BDL GUS) w przeliczeniu na 1 stałego 

mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 r. (BDL GUS) [zł] (12), 

 dochody gminy z tytułu udziałów w PIT w 2013 r. (BDL GUS) w przeliczeniu na 1 

stałego mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 r. (BDL GUS) [zł] (13), 

 przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w województwie w 2013 

r.39 (14). 

Gminy w tabeli 20 uszeregowano wg wartości miernika (2). Ponad nagłówkami 

kolumn danych podano współczynniki korelacji liniowej Pearsona pomiędzy danymi w 

kolumnie (2), a danymi w konkretnej kolumnie. 

                                                           

 
37 Wartości w przedziale <1kg;0kg) pomnożono przez 1000 w związku z prawdopodobnym podaniem 

przez ankietowanych Mg zamiast kg 
38 Wartości w przedziale <0,1kg;0kg) pomnożono przez 1000 w związku z prawdopodobnym podaniem 

przez ankietowanych Mg zamiast kg 
39 Dane szacunkowe na podstawie: Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników 

badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, 

Warszawa 26.05.2014, s. 1 i 11. 
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Tabela 20. Koszty i efekty segregacji oraz odbierania odpadów komunalnych w gminach o znanych kosztach odbierania odpadów 

   współczynnik korelacji 0,129 - -0,007 0,104 0,053 -0,200 0,332 0,320 0,175 -0,027 -0,168 0,376 0,337 0,327 

Województwo Powiat Gmina typ władz. rozsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

lubelskie rycki Kłoczew W NIE 7,4 1,61 5 0,0 12,0 100,0 28,8 14,1 0,0 91,9 100 618,74 226,83 1053,42 

podlaskie Łomża Łomża M NIE 62,7 1,62 5 130,5 262,4 19,3 284,5 235,9 196,6 16,8 5 1766,25 772,90 1210,58 

warmińsko-mazurskie ełcki Kalinowo W NIE 7,1 1,63 4 21,7 72,3 55,6 72,6 50,0 29,6 70,2 80 960,54 158,11 1076,72 

warmińsko-mazurskie Elbląg Elbląg M TAK 122,9 1,65 5 96,7 425,0 14,1 293,2 223,5 228,0 29,1 1 1872,81 860,23 1076,72 

warmińsko-mazurskie elbląski Pasłęk MW TAK 19,7 1,66 5 52,0 177,0 47,1 234,1 167,8 193,8 43,2 25 1218,03 424,78 1076,72 

wielkopolskie kępiński Rychtal W TAK 3,9 1,67 3 12,0 24,4 92,7 117,2 92,2 143,3 13,8 40 979,96 235,38 1173,3 

pomorskie człuchowski Debrzno MW TAK 9,3 1,69 9 - - - 120,7 93,0 147,4 5,5 0 1669,77 288,23 1388,1 

wielkopolskie grodziski Rakoniewice MW TAK 13,0 1,70 4 25,2 61,2 95,0 150,8 120,6 179,0 23,0 0 1259,26 369,76 1173,3 

lubelskie radzyński Radzyń Podlaski W TAK 8,0 1,71 5 12,0 60,0 98,8 43,6 38,3 60,2 27,8 5 835,29 257,65 1053,42 

podkarpackie sanocki Zagórz MW TAK 13,0 1,72 5 24,0 72,0 85,8 83,9 63,1 73,5 26,4 92 1712,58 338,07 958,87 

lubelskie lubelski Konopnica W NIE 12,8 1,77 12 17,0 37,0 98,9 66,0 52,0 86,8 28,7 75 1453,37 805,95 1053,42 

dolnośląskie oleśnicki Międzybórz MW TAK 5,2 1,78 6 - - - 64,1 48,0 - - 95 2012,81 884,32 1298,09 

dolnośląskie Legnica Legnica M TAK 102,0 1,79 3 52,0 92,1 12,6 503,6 299,5 280,1 28,1 33 2220,49 879,31 1298,09 

podlaskie moniecki Goniądz MW NIE 5,1 1,81 5 18,1 47,4 84,9 226,9 164,3 122,7 9,0 30 1447,09 199,28 1210,58 

lubelskie lubelski Borzechów W TAK 3,8 1,82 2 12,0 24,0 100,0 52,9 44,4 78,6 26,5 10 492,11 162,77 1053,42 

podlaskie grajewski Grajewo W NIE 6,0 1,85 5 12,3 24,0 97,8 65,9 61,4 75,5 13,0 2 933,96 163,08 1210,58 

wielkopolskie śremski Książ Wielkopolski MW NIE 8,6 1,86 6 12,0 84,0 83,2 188,8 157,5 122,8 19,3 80 1018,12 433,56 1173,3 

wielkopolskie turecki Tuliszków MW TAK 10,7 1,87 2 24,0 84,0 97,6 89,1 70,6 155,8 20,1 60 597,90 295,66 1173,3 

świętokrzyskie sandomierski Obrazów W TAK 6,6 1,88 6 12,0 72,0 92,9 45,4 30,3 105,2 2,3 70 974,86 335,20 1123,14 

świętokrzyskie sandomierski Klimontów W TAK 8,4 1,88 6 12,0 72,0 95,7 98,8 76,0 104,1 18,7 75 560,43 196,04 1123,14 

wielkopolskie kolski Kościelec W NIE 6,7 1,89 5 24,0 59,0 95,6 45,7 34,2 131,3 25,1 20 897,11 406,34 1173,3 

podlaskie augustowski Sztabin W TAK 5,3 1,89 5 12,3 16,3 97,9 130,1 110,6 99,1 4,8 75 749,58 166,48 1210,58 

podkarpackie jasielski Nowy Żmigród W NIE 9,3 1,90 5 18,0 60,0 99,3 69,9 66,2 55,4 23,1 90 553,43 252,30 958,87 

łódzkie sieradzki Goszczanów W TAK 5,7 1,90 7 12,0 33,0 100,0 66,1 48,0 84,2 9,4 100 814,08 185,51 1243,4 

śląskie bielski Wilkowice W TAK 13,1 1,90 7 14,3 34,6 99,2 100,6 77,0 9,1 87,5 60 1680,46 762,97 1266,43 

lubelskie puławski Markuszów W NIE 3,1 1,91 3 48,0 120,3 98,7 60,7 43,5 166,0 27,2 10 912,22 267,27 1053,42 

dolnośląskie oleśnicki Oleśnica M NIE 37,3 1,91 5 113,0 280,9 21,8 328,2 219,6 252,4 49,8 0 1821,48 687,61 1298,09 

świętokrzyskie sandomierski Koprzywnica MW TAK 6,9 1,92 6 12,0 72,0 100,0 34,1 23,6 107,6 20,7 75 1136,55 345,98 1123,14 

świętokrzyskie opatowski Lipnik W TAK 5,5 1,93 6 12,0 72,0 86,2 57,3 44,5 125,1 23,6 75 673,91 192,29 1123,14 

lubelskie lubelski Wojciechów W NIE 5,9 1,93 7 12,0 84,0 98,0 53,8 40,7 131,2 30,8 99 730,46 243,00 1053,42 

wielkopolskie wrzesiński Września MW NIE 45,5 1,95 7 31,4 122,0 73,4 356,1 236,0 252,6 20,7 25 1509,17 593,01 1173,3 

mazowieckie Radom Radom M NIE 218,5 1,99 8 79,1 150,9 31,9 219,5 158,6 219,8 23,3 0 2082,78 816,74 1192,98 

lubelskie puławski Puławy W NIE 11,9 1,99 3 12,0 36,0 98,2 57,5 44,2 106,4 23,1 70 1101,33 459,54 1053,42 

podlaskie augustowski Lipsk MW NIE 5,4 1,99 4 14,6 21,9 78,6 115,1 102,6 109,9 6,9 90 903,89 207,71 1210,58 

warmińsko-mazurskie olecki Świętajno W TAK 4,0 2,01 2 96,0 96,0 72,7 137,1 70,2 155,4 0,0 0 1103,35 224,87 1076,72 

świętokrzyskie staszowski Łubnice W TAK 4,2 2,03 6 12,0 96,0 100,0 81,4 80,7 40,8 9,8 100 680,00 199,78 1123,14 

podkarpackie brzozowski Dydnia W NIE 8,1 2,04 8 24,0 123,0 100,0 85,2 73,2 32,7 15,7 80 690,84 228,62 958,87 

wielkopolskie kępiński Trzcinica W NIE 4,9 2,05 3 12,0 36,0 86,7 99,2 65,3 97,5 31,5 60 1001,08 272,68 1173,3 

świętokrzyskie sandomierski Łoniów W TAK 7,5 2,06 6 12,0 72,0 99,7 69,6 49,9 66,8 23,0 75 830,88 309,44 1123,14 
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podkarpackie jasielski Jasło W TAK 16,4 2,06 4 24,0 38,0 99,1 130,6 111,7 5,2 0,8 5 714,81 374,08 958,87 

wielkopolskie kolski Babiak W NIE 8,0 2,08 6 13,3 43,2 97,5 67,4 57,3 137,0 20,8 60 815,10 239,31 1173,3 

podkarpackie krośnieński Dukla MW NIE 14,8 2,08 4 50,3 201,0 6,0 152,6 132,3 83,4 33,3 75 917,17 306,58 958,87 

podkarpackie krośnieński Wojaszówka W NIE 9,2 2,08 4 18,0 38,0 100,0 68,4 51,4 86,7 34,2 30 775,78 337,05 958,87 

lubelskie kraśnicki Dzierzkowice W TAK 5,4 2,12 7 12,0 24,0 98,8 36,9 19,1 55,0 19,7 90 543,39 251,36 1053,42 

wielkopolskie nowotomyski Zbąszyń MW TAK 13,6 2,12 4 25,9 61,9 92,2 125,8 84,3 208,8 30,7 0 1224,48 506,45 1173,3 

małopolskie wadowicki Andrychów MW NIE 43,8 2,13 7 45,2 82,5 63,9 180,2 129,2 157,4 17,5 65 1289,21 571,23 1192,98 

wielkopolskie kępiński Bralin W TAK 6,0 2,13 3 18,0 34,0 89,5 163,8 119,7 183,9 27,4 90 1542,64 336,05 1173,3 

podlaskie moniecki Trzcianne W NIE 4,5 2,15 5 12,0 36,0 98,7 57,9 54,6 102,8 32,9 5 898,79 139,22 1210,58 

wielkopolskie gostyński Piaski W NIE 8,6 2,16 6 26,0 108,2 80,0 102,5 88,2 297,8 38,0 70 1096,22 401,23 1173,3 

śląskie Świętochłowice Świętochłowice M TAK 51,8 2,17 3 99,0 196,4 5,2 289,4 218,2 207,8 38,1 19 1765,81 784,49 1266,43 

podlaskie moniecki Jaświły W NIE 5,2 2,19 7 12,0 28,0 98,8 59,2 50,8 80,7 6,9 0 835,67 178,92 1210,58 

podkarpackie leski Lesko MW TAK 11,5 2,19 6 90,7 235,5 76,4 196,8 163,5 149,8 21,0 70 1270,01 357,04 958,87 

podlaskie grajewski Rajgród MW TAK 5,4 2,19 5 31,5 44,3 87,3 177,7 151,1 17,0 0,6 50 1088,63 240,76 1210,58 

małopolskie oświęcimski Zator MW TAK 9,3 2,20 6 19,2 57,9 93,7 166,3 117,6 194,3 31,9 85 1700,06 489,11 1192,98 

podlaskie sokólski Dąbrowa Białostocka MW NIE 12,2 2,22 6 29,7 40,0 76,1 100,5 76,6 115,4 10,6 80 971,64 281,84 1210,58 

wielkopolskie śremski Dolsk MW TAK 5,9 2,22 5 24,9 69,2 96,3 182,6 147,4 219,9 18,5 0 2050,43 383,60 1173,3 

zachodniopomorskie świdwiński Rąbino W NIE 3,8 2,27 4 18,5 73,9 46,0 100,0 86,8 96,2 12,8 0 1206,60 232,13 1214,28 

świętokrzyskie sandomierski Dwikozy W TAK 9,0 2,28 6 15,1 90,5 91,4 55,0 31,2 84,4 30,6 75 861,33 286,90 1123,14 

lubelskie opolski Łaziska W TAK 5,1 2,28 2 12,0 24,0 99,3 157,9 151,4 30,1 9,9 30 697,85 191,77 1053,42 

warmińsko-mazurskie gołdapski Dubeninki W NIE 3,1 2,29 3 16,7 30,7 60,8 74,8 64,3 98,4 0,0 50 1432,51 198,03 1076,72 

podlaskie sokólski Nowy Dwór W NIE 2,8 2,29 5 12,0 60,0 99,3 48,3 39,3 67,9 8,4 0 683,63 138,14 1210,58 

wielkopolskie gostyński Borek Wielkopolski MW TAK 7,7 2,31 5 18,0 66,0 71,3 184,6 118,9 224,4 9,7 7 1279,49 400,69 1173,3 

lubelskie radzyński Borki W TAK 6,1 2,32 7 12,0 45,0 97,8 33,6 26,5 0,0 29,6 70 589,88 182,19 1053,42 

pomorskie starogardzki Osieczna W TAK 2,9 2,32 3 28,0 56,0 99,6 86,6 82,0 118,9 36,8 15 878,08 234,62 1388,1 

wielkopolskie koniński Golina MW NIE 11,8 2,32 5 24,9 61,3 96,3 121,2 98,5 258,7 22,3 23 1074,01 523,03 1173,3 

pomorskie chojnicki Chojnice M NIE 40,2 2,35 8 26,0 76,0 43,9 273,8 224,2 279,2 26,0 30 1323,82 545,41 1388,1 

lubelskie łęczyński Ludwin W NIE 5,3 2,35 5 12,7 63,6 94,1 43,3 25,0 11,3 6,5 60 1523,71 289,57 1053,42 

łódzkie sieradzki Sieradz W TAK 10,4 2,36 5 12,0 16,0 97,4 84,6 43,9 92,9 11,8 30 979,90 354,84 1243,4 

łódzkie sieradzki Warta MW TAK 12,9 2,39 5 16,2 54,8 88,5 123,2 87,7 155,1 36,4 70 770,06 251,50 1243,4 

lubelskie lubelski Bełżyce MW NIE 13,5 2,40 9 21,7 43,3 73,1 165,3 145,2 102,3 21,4 60 959,69 394,35 1053,42 

wielkopolskie śremski Brodnica W TAK 4,9 2,43 5 30,5 83,2 72,9 258,6 204,0 227,5 16,9 0 1017,14 379,61 1173,3 

lubelskie opolski Józefów nad Wisłą W TAK 6,9 2,43 2 25,7 55,1 92,9 87,0 76,5 40,4 40,1 80 485,13 152,43 1053,42 

lubelskie radzyński Czemierniki W TAK 4,5 2,43 5 12,0 63,0 97,9 30,3 15,1 52,5 65,8 60 823,79 246,39 1053,42 

wielkopolskie nowotomyski Opalenica MW TAK 16,3 2,43 5 27,4 75,6 85,7 158,3 121,6 248,7 31,2 0 1881,34 530,12 1173,3 

warmińsko-mazurskie braniewski Pieniężno MW TAK 6,6 2,44 4 16,6 16,6 61,5 10,1 8,5 - - 15 1007,92 290,83 1076,72 

pomorskie kwidzyński Kwidzyn M NIE 38,9 2,47 6 52,0 257,3 22,1 227,4 159,5 150,1 62,9 0 2242,27 637,05 1388,1 

wielkopolskie grodziski Grodzisk Wielkopolski MW TAK 19,5 2,49 4 42,9 90,9 73,7 270,6 197,5 259,7 29,0 0 1783,38 556,59 1173,3 

wielkopolskie ostrzeszowski Doruchów W TAK 5,3 2,49 9 12,0 28,0 96,6 48,1 38,6 102,3 29,0 70 845,28 236,98 1173,3 

dolnośląskie wrocławski Żórawina W TAK 9,8 2,50 4 27,6 94,9 93,8 122,4 87,0 183,4 116,7 20 1650,67 716,18 1298,09 
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pomorskie chojnicki Chojnice W NIE 18,0 2,51 4 24,3 48,6 93,5 246,8 192,6 129,9 57,5 60 1092,67 343,80 1388,1 

dolnośląskie jaworski Męcinka W NIE 5,0 2,52 3 24,0 42,0 97,3 163,1 137,4 171,9 22,7 65 1654,36 325,34 1298,09 

kujawsko-pomorskie świecki Świecie MW NIE 34,3 2,52 5 45,8 122,3 23,8 275,2 223,5 234,9 41,6 35 1975,72 622,69 1129,3 

dolnośląskie wrocławski Czernica W TAK 13,0 2,53 4 27,5 94,5 94,2 225,2 145,6 137,9 161,2 20 1763,96 846,22 1298,09 

zachodniopomorskie świdwiński Połczyn Zdrój MW NIE 15,8 2,54 5 38,0 114,0 53,9 184,2 146,5 136,7 9,4 30 1554,10 408,51 1214,28 

małopolskie nowotarski Krościenko nad Dunajcem W NIE 6,7 2,54 5 27,0 72,0 100,0 128,7 83,5 117,2 65,0 65 837,17 302,11 1192,98 

wielkopolskie leszczyński Włoszakowice W NIE 9,2 2,57 9 24,0 276,0 97,3 96,8 69,6 209,2 44,4 84 1246,54 391,46 1173,3 

świętokrzyskie opatowski Sadowie W TAK 4,1 2,57 6 12,0 72,0 86,3 64,1 51,7 83,1 14,0 75 737,25 214,91 1123,14 

lubelskie łukowski Wojcieszków W TAK 7,1 2,59 6 - - - 40,8 34,4 18,3 32,9 0 438,68 195,32 1053,42 

warmińsko-mazurskie braniewski Wilczęta W TAK 3,1 2,59 10 24,0 36,0 68,2 74,9 62,4 100,0 1,7 0 1479,97 190,41 1076,72 

podkarpackie przeworski Adamówka W NIE 4,2 2,60 7 12,0 24,0 86,3 58,7 47,2 55,5 20,0 100 776,40 166,27 958,87 

wielkopolskie turecki Brudzew W NIE 6,0 2,61 6 24,0 47,0 93,5 71,1 50,7 156,2 30,5 60 2185,36 345,81 1173,3 

pomorskie chojnicki Konarzyny W NIE 2,3 2,62 3 12,0 36,0 91,7 218,4 200,6 71,2 36,2 98 1912,91 371,32 1388,1 

wielkopolskie wolsztyński Siedlec W TAK 12,5 2,62 5 20,0 71,0 100,0 106,9 83,2 135,4 22,7 80 1379,21 527,64 1173,3 

pomorskie człuchowski Przechlewo W NIE 6,3 2,64 3 31,4 66,0 51,4 115,7 57,0 108,4 96,6 19 1091,69 349,38 1388,1 

warmińsko-mazurskie działdowski Działdowo M NIE 21,6 2,70 9 66,6 121,3 42,0 189,6 134,2 178,6 58,2 10 1298,59 625,02 1076,72 

wielkopolskie koniński Kramsk W NIE 10,8 2,70 5 24,0 96,0 100,0 69,2 60,2 103,4 30,5 20 877,90 384,60 1173,3 

dolnośląskie oławski Domaniów W TAK 5,3 2,71 4 29,8 101,4 85,4 82,1 59,4 134,3 132,9 30 1244,74 359,25 1298,09 

wielkopolskie kolski Olszówka W NIE 4,7 2,74 5 12,0 33,5 96,4 11,6 10,4 8,4 1,1 98 1029,41 218,54 1173,3 

dolnośląskie strzeliński Borów W TAK 5,3 2,76 4 26,0 90,0 93,1 51,0 39,6 145,4 116,1 30 1296,15 427,15 1298,09 

łódzkie brzeziński Brzeziny M NIE 12,6 2,78 4 32,0 96,0 92,3 335,0 243,2 289,6 34,9 10 1314,61 514,92 1243,4 

warmińsko-mazurskie gołdapski Gołdap MW NIE 20,4 2,78 4 75,3 142,2 50,7 159,7 128,8 188,7 3,3 50 1814,84 386,76 1076,72 

wielkopolskie chodzieski Budzyń W NIE 8,5 2,79 4 29,8 71,4 85,5 239,9 152,3 138,2 25914,6 70 2001,74 748,48 1173,3 

dolnośląskie wrocławski Siechnice MW TAK 18,2 2,80 4 35,4 118,2 81,9 252,3 147,6 163,6 143,9 15 2498,49 835,18 1298,09 

warmińsko-mazurskie nowomiejski Grodziczno W NIE 6,4 2,82 9 13,0 51,7 92,0 26,5 22,0 43,3 16,4 14 663,75 184,87 1076,72 

wielkopolskie jarociński Jarocin MW TAK 45,5 2,83 6 - - - 290,5 206,2 252,5 24,5  1485,05 563,57 1173,3 

wielkopolskie kaliski Godziesze Wielkie W NIE 9,2 2,84 4 21,9 45,8 99,6 75,7 56,6 117,5 31,7 90 881,94 328,26 1173,3 

dolnośląskie jaworski Wądroże Wielkie W TAK 4,1 2,85 3 24,0 72,0 65,9 175,8 148,4 182,0 30,1 90 1240,85 368,71 1298,09 

lubelskie lubartowski Kock MW TAK 6,7 2,85 5 12,6 50,3 95,2 37,7 26,5 90,4 49,2 23 814,54 214,59 1053,42 

podkarpackie sanocki Sanok M TAK 39,0 2,86 7 110,3 145,8 34,6 252,3 186,8 217,0 41,5 3,1 1696,89 555,05 958,87 

lubelskie opolski Karczmiska W TAK 5,8 2,86 6 23,8 71,4 1,6 37,9 32,9 67,8 29,4 30 550,96 227,26 1053,42 

warmińsko-mazurskie działdowski Płośnica W NIE 5,9 2,86 10 13,0 50,0 92,0 14,3 10,8 30,4 49,8 18 1223,33 225,26 1076,72 

pomorskie tczewski Tczew W NIE 13,5 2,87 4 28,5 3442,5 90,4 149,5 115,7 190,1 22,7 20 1646,77 424,85 1388,1 

wielkopolskie leszczyński Osieczna MW NIE 9,0 2,88 6 48,0 132,0 79,5 261,8 225,7 223,0 16,9 5 1493,39 430,82 1173,3 

lubelskie rycki Ryki MW NIE 20,8 2,89 5 28,1 96,2 80,8 108,9 70,8 79,4 36,8 50 1028,52 484,79 1053,42 

lubelskie puławski Puławy M NIE 49,1 2,89 7 108,6 433,7 30,0 254,7 138,9 170,5 32,3 15 2491,45 720,14 1053,42 

mazowieckie radomski Pionki M NIE 19,4 2,90 5 131,6 177,1 20,3 232,8 184,4 220,9 5,5 50 1398,73 491,13 1192,98 

zachodniopomorskie świdwiński Sławoborze W NIE 4,2 2,92 8 12,0 36,0 70,6 115,9 98,7 141,3 31,2 60 1395,35 292,97 1214,28 

wielkopolskie poznański Stęszew MW TAK 14,8 2,93 4 24,9 60,9 96,1 173,5 89,2 273,4 35,9 0 1610,06 600,58 1173,3 

pomorskie nowodworski Nowy Dwór Gdański MW NIE 18,2 2,94 6 63,6 196,8 45,0 231,2 175,7 66,0 8,6 5 1328,26 352,78 1388,1 
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warmińsko-mazurskie elbląski Milejewo W NIE 3,3 2,95 4 24,0 48,0 92,4 81,5 62,1 88,4 14,9 60 1513,19 501,53 1076,72 

podlaskie Białystok Białystok M TAK 295,3 2,95 7 88,9 349,5 19,4 227,8 178,7 271,4 19,5 0 2549,91 895,11 1210,58 

wielkopolskie grodziski Wielichowo MW TAK 6,8 2,96 4 24,3 60,1 98,9 85,7 67,5 225,2 19,5 0 1733,73 311,53 1173,3 

wielkopolskie grodziski Kamieniec W TAK 6,6 2,97 4 26,6 62,6 89,1 92,3 73,9 206,8 16,3 0 1359,75 371,99 1173,3 

pomorskie chojnicki Czersk MW NIE 21,5 2,99 5 31,3 99,3 79,6 152,6 123,7 131,5 54,9 42 1021,29 335,40 1388,1 

lubelskie łukowski Stoczek Łukowski W TAK 8,2 2,99 4 12,0 24,0 99,7 70,1 62,5 44,1 22,1 100 657,20 298,61 1053,42 

podkarpackie Krosno Krosno M NIE 47,2 3,00 8 0,0 0,0 46,8 240,1 163,7 319,0 39,3 50 2368,18 800,87 958,87 

pomorskie człuchowski Człuchów W NIE 10,7 3,02 5 18,0 57,0 97,7 137,0 113,3 107,5 29,3 5 2114,06 248,46 1388,1 

opolskie namysłowski Namysłów MW TAK 25,7 3,04 - 57,4 247,2 58,5 196,3 139,6 214,9 37,1 8,5 1498,64 509,05 1148,57 

podlaskie Suwałki Suwałki M TAK 69,3 3,05 7 252,0 381,7 17,4 394,6 255,5 247,3 17,6 5 1971,14 718,03 1210,58 

wielkopolskie szamotulski Kaźmierz W TAK 8,0 3,08 4 26,0 62,0 91,8 143,9 110,7 182,1 28,0 0 1480,41 570,16 1173,3 

śląskie bielski Buczkowice W TAK 11,1 3,08 7 12,0 31,0 99,2 69,2 41,2 63,3 148,9 60 1213,09 605,67 1266,43 

warmińsko-mazurskie działdowski Działdowo W NIE 9,8 3,10 10 17,2 60,8 68,0 94,5 73,0 64,2 27,9 20 842,95 211,98 1076,72 

wielkopolskie kolski Osiek Mały W TAK 6,0 3,10 5 24,0 48,0 94,2 40,9 26,9 217,1 17,9 20 1788,70 366,12 1173,3 

lubelskie włodawski Stary Brus W TAK 2,1 3,10 3 14,5 174,9 93,2 39,4 39,4 41,8 28,1 95 660,61 216,08 1053,42 

wielkopolskie kolski Koło M NIE 23,0 3,10 5 78,4 192,5 33,6 290,1 210,7 196,7 28,1 1 1781,74 619,73 1173,3 

małopolskie myślenicki Myślenice MW NIE 43,1 3,10 4 17,0 84,7 85,3 197,7 118,3 154,7 63,9 5 1884,48 744,86 1192,98 

warmińsko-mazurskie elbląski Tolkmicko MW TAK 6,8 3,13 5 54,9 78,9 71,2 98,8 70,1 195,9 20,9 0 3356,23 322,79 1076,72 

lubelskie puławski Kazimierz Dolny MW NIE 6,9 3,17 10 22,2 248,6 71,6 284,3 125,0 112,7 31,7 5 1526,20 412,78 1053,42 

lubelskie włodawski Hańsk W TAK 3,8 3,22 3 16,2 188,5 88,2 61,4 42,6 31,9 54,4 95 655,26 238,55 1053,42 

wielkopolskie kościański Czempiń MW TAK 11,5 3,24 4 27,6 63,6 85,0 215,0 157,5 268,8 22,8 0 1173,61 404,86 1173,3 

dolnośląskie złotoryjski Świerzawa MW TAK 7,8 3,26 4 32,8 68,8 74,0 195,1 164,9 187,9 14,3 30 1164,29 298,73 1298,09 

lubelskie krasnostawski Krasnystaw W NIE 8,9 3,32 5 25,6 51,3 85,0 91,4 63,8 86,6 23,1 98 1460,45 321,93 1053,42 

pomorskie kwidzyński Ryjewo W NIE 6,0 3,32 5 24,0 61,0 93,2 104,1 87,8 84,5 44,3 80 960,37 266,72 1388,1 

lubelskie rycki Nowodwór W NIE 4,2 3,32 5 12,0 156,0 100,0 26,4 23,2 39,0 129,5 96 457,87 209,52 1053,42 

dolnośląskie kamiennogórski Kamienna Góra W NIE 9,0 3,33 4 29,3 107,3 87,3 192,8 141,3 145,3 19,5 60 1404,81 384,14 1298,09 

warmińsko-mazurskie kętrzyński Srokowo W TAK 4,0 3,34 3 26,0 78,0 28,0 90,5 77,9 163,5 3,4 15 1094,26 255,77 1076,72 

wielkopolskie kościański Kościan W TAK 15,7 3,39 4 24,7 60,7 97,1 215,0 166,4 263,7 14,2 0 1700,73 477,40 1173,3 

dolnośląskie kamiennogórski Marciszów W TAK 4,6 3,50 4 52,0 130,0 65,0 90,0 69,7 184,6 32,7 20 1091,92 319,62 1298,09 

małopolskie suski Sucha Beskidzka M TAK 9,5 3,51 11 37,2 310,7 72,4 212,0 94,9 14,6 75,5 70 1687,25 649,71 1192,98 

dolnośląskie złotoryjski Wojcieszów M TAK 3,9 3,52 3 26,9 53,3 89,8 196,6 142,1 210,8 17,5 25 1811,93 364,68 1298,09 

wielkopolskie poznański Mosina MW TAK 29,8 3,52 4 31,2 67,2 90,0 195,6 147,3 279,2 26,9 0 1738,17 714,90 1173,3 

warmińsko-mazurskie iławski Lubawa M NIE 10,1 3,53 9 56,7 116,0 57,0 274,8 195,1 220,0 30,6 16 1812,96 548,49 1076,72 

dolnośląskie kamiennogórski Lubawka MW NIE 11,3 3,55 4 - - - 308,6 250,7 222,8 27,8 40 1178,30 394,08 1298,09 

pomorskie starogardzki Kaliska W TAK 5,3 3,57 3 25,0 65,6 95,3 184,4 171,9 181,7 44,3 25 1028,41 282,13 1388,1 

pomorskie starogardzki Skarszewy MW TAK 14,7 3,58 3 33,6 102,0 65,8 205,4 165,4 218,9 22,2 15 1031,81 369,25 1388,1 

dolnośląskie jeleniogórski Mysłakowice W TAK 10,3 3,58 5 32,0 162,0 78,4 252,3 159,9 215,7 25,9 20 1640,72 473,19 1298,09 

lubuskie żarski Lubsko MW NIE 19,2 3,60 8 63,6 180,4 51,1 209,3 158,3 182,5 21,9 40 1702,54 394,03 1187,59 

zachodniopomorskie stargardzki Stargard Szczeciński M NIE 69,3 3,61 8 82,1 260,2 29,0 294,9 199,5 217,1 41,0 0 1743,06 602,08 1214,28 

wielkopolskie wolsztyński Wolsztyn MW TAK 30,4 3,62 5 60,8 137,5 77,3 336,6 249,2 246,5 31,0 65 1462,12 589,28 1173,3 
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wielkopolskie kolski Koło W NIE 7,6 3,63 5 24,0 61,0 97,7 55,5 37,0 175,4 16,8 80 1012,78 435,45 1173,3 

małopolskie Tarnów Tarnów M TAK 112,1 3,64 6 109,7 184,3 26,7 252,5 151,2 238,8 63,9 30 2305,86 828,18 1192,98 

pomorskie gdański Przywidz W TAK 5,8 3,65 3 26,0 67,2 91,6 177,5 151,0 164,9 24,3 15 1151,10 362,77 1388,1 

lubelskie bialski Sławatycze W TAK 2,5 3,67 3 14,1 172,4 94,1 41,4 9,0 37,3 84,8 90 792,39 225,38 1053,42 

wielkopolskie ostrowski Ostrów Wielkopolski M NIE 72,9 3,69 3 59,7 101,0 56,8 386,2 267,0 285,4 30,1 0 1727,74 689,33 1173,3 

lubelskie parczewski Podedwórze W TAK 1,7 3,70 3 19,0 209,4 80,7 73,7 73,7 35,8 46,0 95 1296,25 227,66 1053,42 

lubuskie sulęciński Lubniewice MW NIE 3,2 3,70 5 27,0 111,0 57,9 123,3 94,1 206,8 56,1 60 2050,53 378,50 1187,59 

pomorskie kościerski Nowa Karczma W TAK 6,8 3,76 2 26,0 67,7 87,8 125,8 91,1 174,2 22,2 15 1055,25 281,40 1388,1 

lubelskie Biała Podlaska Biała Podlaska M NIE 57,7 3,77 5 70,8 199,6 42,5 131,5 95,3 3,1 1,7 5 1610,12 745,28 1053,42 

wielkopolskie kępiński Perzów W NIE 3,8 3,78 3 12,0 28,0 80,5 157,1 90,3 92,6 28,6 83 1924,05 747,46 1173,3 

wielkopolskie kępiński Kępno MW TAK 24,7 3,80 4 59,0 138,2 57,7 181,2 144,2 198,4 49,2 75 1765,09 651,36 1173,3 

śląskie bielski Porąbka W TAK 15,4 3,80 3 23,8 95,6 99,0 93,3 87,6 40,6 185,7 19,5 1414,28 548,33 1266,43 

lubelskie bialski Sosnówka W TAK 2,6 3,81 3 12,0 156,0 100,0 69,3 69,3 34,5 26,6 90 897,04 195,08 1053,42 

warmińsko-mazurskie nidzicki Nidzica MW NIE 21,5 3,86 8 69,8 142,6 46,0 241,1 191,2 167,2 23,1 17 1262,84 422,09 1076,72 

dolnośląskie jaworski Paszowice W TAK 4,0 3,86 3 24,0 48,0 91,4 193,9 174,5 162,7 20,1 96 1309,80 329,61 1298,09 

lubelskie puławski Janowiec W NIE 3,7 3,87 9 12,0 72,0 99,9 63,0 39,7 67,0 14,8 60 841,06 360,50 1053,42 

lubuskie żarski Lipinki Łużyckie W NIE 3,3 3,89 6 17,9 96,9 86,5 227,8 165,7 112,3 25,0 70 1192,80 344,92 1187,59 

pomorskie malborski Malbork W TAK 4,7 3,90 5 52,0 110,0 89,1 167,8 129,2 2262,5 62,0 90 1914,34 412,45 1388,1 

pomorskie malborski Lichnowy W TAK 4,8 3,90 6 24,0 68,0 53,6 136,2 115,1 119,2 50,2 99 1341,91 231,19 1388,1 

kujawsko-pomorskie nakielski Nakło nad Notecią MW NIE 32,5 3,91 6 33,6 93,6 59,9 211,1 172,5 208,0 5,7 15 1529,25 488,90 1129,3 

pomorskie starogardzki Czarna Woda M TAK 3,3 3,93 3 25,3 69,5 65,2 207,5 188,5 215,1 51,2 10 1338,93 317,55 1388,1 

dolnośląskie lwówecki Lwówek Śląski MW NIE 17,8 3,94 4 28,4 96,4 62,9 183,6 138,1 159,0 86,6 50 1632,81 409,94 1298,09 

dolnośląskie jeleniogórski Podgórzyn W TAK 8,3 3,95 3 24,0 72,0 23,9 228,8 161,7 310,0 52,0 80 1580,49 486,20 1298,09 

wielkopolskie wolsztyński Przemęt W TAK 13,9 4,00 5 20,0 65,0 100,0 108,3 82,2 202,0 10,1 75 1014,02 275,10 1173,3 

warmińsko-mazurskie działdowski Lidzbark MW NIE 14,6 4,01 9 56,1 163,6 83,0 189,6 132,6 136,5 39,8 8,5 959,93 369,12 1076,72 

pomorskie Gdańsk Gdańsk M TAK 461,5 4,01 3 134,5 529,0 20,7 320,4 182,7 274,8 61,7 1 3293,00 1205,63 1388,1 

zachodniopomorskie łobeski Resko MW TAK 8,2 4,05 5 45,0 160,5 12,5 199,7 145,4 155,5 45,5 54 1655,20 470,32 1214,28 

lubuskie żarski Żary M NIE 38,9 4,07 6 89,5 223,9 29,5 407,4 261,7 298,7 37,8 20 1863,04 620,57 1187,59 

pomorskie kwidzyński Prabuty MW NIE 13,3 4,08 6 39,8 112,3 46,9 139,6 108,6 113,0 36,5 50 898,32 306,70 1388,1 

lubelskie opolski Opole Lubelskie MW TAK 17,8 4,08 3 44,8 582,7 71,1 71,3 55,5 120,2 29,8 45,51 968,69 334,91 1053,42 

pomorskie kościerski Liniewo W TAK 4,7 4,08 3 26,0 68,0 85,9 154,8 112,5 186,9 24,5 50 998,93 257,96 1388,1 

wielkopolskie poznański Dopiewo W TAK 21,5 4,10 5 26,0 111,1 91,5 186,7 133,1 314,0 54,8 0 2284,11 1099,84 1173,3 

lubelskie radzyński Radzyń Podlaski M TAK 16,2 4,12 5 84,0 338,5 20,0 233,5 124,0 196,8 62,9 50 1433,62 567,39 1053,42 

wielkopolskie grodziski Granowo W TAK 5,0 4,12 4 24,6 60,6 97,3 146,2 116,3 286,6 18,1 0 1469,47 462,84 1173,3 

lubuskie zielonogórski Sulechów MW NIE 26,6 4,13 5 37,0 162,5 45,7 272,2 211,2 227,8 32,6 0 1703,17 509,29 1187,59 

pomorskie tczewski Morzeszczyn W NIE 3,8 4,16 7 24,0 79,1 78,2 249,4 227,8 93,1 64,7 15 1328,61 312,42 1388,1 

dolnośląskie jeleniogórski Piechowice M TAK 6,5 4,17 6 34,8 84,8 55,1 224,7 146,4 390,9 132,9 39 1926,46 537,01 1298,09 

świętokrzyskie staszowski Połaniec MW NIE 12,0 4,17 6 125,3 161,1 64,8 146,8 116,2 162,8 17,9 50 3536,65 578,58 1123,14 

opolskie nyski Kamiennik W TAK 3,6 4,18 8 15,3 84,0 72,9 141,2 129,1 92,6 72,6 90 1629,16 232,98 1148,57 

warmińsko-mazurskie Olsztyn Olsztyn M TAK 174,7 4,19 5 - - - 300,5 166,4 270,7 36,2 7 2744,49 1087,19 1076,72 
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zachodniopomorskie szczecinecki Biały Bór MW NIE 5,3 4,21 6 24,0 72,0 29,4 153,6 114,9 148,0 20,6 50 2073,53 278,71 1214,28 

pomorskie malborski Malbork M NIE 39,0 4,27 6 90,3 244,5 26,3 243,4 139,0 205,2 30,6 10 1469,34 552,06 1388,1 

wielkopolskie kościański Kościan M TAK 24,0 4,28 4 58,8 94,8 51,7 303,5 210,9 331,6 27,5 0 1647,07 726,50 1173,3 

zachodniopomorskie łobeski Dobra MW NIE 4,5 4,29 4 32,5 89,0 64,6 168,5 133,8 105,1 39,5 65 1194,62 230,75 1214,28 

lubuskie żarski Jasień MW NIE 7,2 4,32 5 34,4 117,9 69,0 226,8 197,3 165,8 20,2 54 1169,27 352,96 1187,59 

dolnośląskie wałbrzyski Mieroszów MW TAK 7,1 4,33 3 624,0 948,0 30,9 343,8 226,3 279,6 79,2 70 1947,10 444,01 1298,09 

warmińsko-mazurskie działdowski Rybno W NIE 7,3 4,35 10 13,0 50,0 68,0 63,7 61,3 24,6 31,2 65 1360,92 284,09 1076,72 

kujawsko-pomorskie bydgoski Solec Kujawski MW TAK 16,8 4,36 6 39,3 256,1 48,7 238,6 184,7 195,8 81,0 50 2878,56 667,37 1129,3 

małopolskie Kraków Kraków M TAK 759,0 4,36 8 24,0 36,0 100,0 286,6 174,3 252,6 71,3 5 3448,32 1261,81 1192,98 

dolnośląskie bolesławiecki Nowogrodziec MW TAK 15,2 4,37 6 28,4 76,4 81,7 165,8 130,8 150,7 17,3 69 1087,05 287,76 1298,09 

zachodniopomorskie drawski Złocieniec MW NIE 15,5 4,37 4 80,1 336,4 22,1 251,3 167,8 258,3 34,2 70 1540,74 430,39 1214,28 

warmińsko-mazurskie giżycki Giżycko M TAK 29,9 4,39 3 26,0 78,0 75,3 61,3 31,7 321,9 12,4 15 1487,83 578,46 1076,72 

warmińsko-mazurskie bartoszycki Bartoszyce M NIE 24,5 4,42 5 46,4 286,2 20,1 272,4 178,5 0,0 62,2 10 1451,16 539,15 1076,72 

śląskie bielski Kozy W TAK 12,5 4,42 3 26,0 64,0 100,0 96,6 60,7 36,2 0,2 25 1456,95 758,48 1266,43 

pomorskie kościerski Stara Kiszewa W TAK 6,6 4,45 3 14,6 48,2 94,4 184,8 165,4 190,3 20,0 30 869,65 304,86 1388,1 

zachodniopomorskie gryficki Gryfice MW TAK 24,0 4,51 5 84,4 218,4 37,7 167,7 134,9 2433,5 270,2 10 1329,83 497,00 1214,28 

wielkopolskie kolski Kłodawa MW NIE 13,3 4,52 6 23,6 56,3 71,1 167,3 125,8 135,5 21,0 0 1067,95 419,97 1173,3 

zachodniopomorskie szczecinecki Szczecinek M NIE 40,6 4,52 6 90,3 271,9 19,5 287,1 189,3 228,4 59,7 20 1637,96 571,64 1214,28 

pomorskie bytowski Parchowo W TAK 3,6 4,53 5 - - - 68,2 59,8 82,9 35,5 90 1257,06 245,06 1388,1 

lubuskie sulęciński Sulęcin MW NIE 16,1 4,54 6 14,2 65,1 54,7 305,9 207,8 172,6 48,2 30 1792,06 532,98 1187,59 

pomorskie chojnicki Brusy MW NIE 14,1 4,61 3 26,9 38,9 96,6 112,4 68,1 165,3 32,9 30 1153,25 256,63 1388,1 

dolnośląskie zgorzelecki Zgorzelec M TAK 31,9 4,66 5 0,0 0,0 82,6 295,1 200,4 259,7 40,1 5 1678,16 796,16 1298,09 

dolnośląskie lubański Platerówka W TAK 1,7 4,66 4 25,0 37,0 95,8 114,2 99,8 174,2 10,2 83 1534,22 404,36 1298,09 

śląskie Częstochowa Częstochowa M TAK 232,3 4,67 9 99,4 422,0 39,3 253,4 177,6 268,2 20,7 30 2153,51 906,81 1266,43 

pomorskie starogardzki Skórcz W TAK 4,6 4,67 3 28,0 57,8 93,7 128,3 123,6 169,9 8,0 35 836,70 231,45 1388,1 

zachodniopomorskie koszaliński Będzino W NIE 8,6 4,70 4 24,0 48,0 77,0 117,3 90,4 153,4 35,1 44 2094,58 385,83 1214,28 

pomorskie starogardzki Smętowo Graniczne W TAK 5,3 4,71 3 28,0 56,0 70,7 77,7 66,8 163,6 15,3 35 1242,99 296,52 1388,1 

dolnośląskie lubański Siekierczyn W NIE 4,5 4,72 3 26,0 59,0 91,7 166,8 138,0 152,8 27,8 45 1642,37 540,09 1298,09 

zachodniopomorskie białogardzki Tychowo W NIE 7,0 4,75 6 24,0 100,0 83,8 116,2 88,1 101,5 14,3 99 1405,44 312,25 1214,28 

dolnośląskie lubański Lubań W TAK 6,6 4,81 4 24,0 81,6 92,9 138,7 119,7 157,4 31,7 60 1285,36 334,77 1298,09 

wielkopolskie turecki Dobra MW TAK 6,3 4,87 8 12,0 59,0 96,0 47,5 31,8 70,4 23,8 96 910,06 302,41 1173,3 

pomorskie kościerski Kościerzyna M TAK 23,7 4,88 3 41,7 110,0 30,5 310,1 218,0 266,4 33,0 12 1388,41 560,57 1388,1 

wielkopolskie poznański Rokietnica W TAK 14,6 4,88 4 26,9 62,9 88,1 207,5 163,2 270,5 42,6 0 1668,55 784,12 1173,3 

pomorskie starogardzki Osiek W TAK 2,5 4,90 3 28,0 56,0 99,6 86,1 78,3 155,2 21,4 30 1007,17 277,90 1388,1 

dolnośląskie lwówecki Gryfów Śląski MW TAK 10,1 4,92 5 43,9 162,4 43,4 186,7 148,2 224,4 96,8 2 1044,03 399,30 1298,09 

dolnośląskie oławski Oława M TAK 32,2 4,93 4 57,8 185,5 38,8 338,0 246,9 159,6 139,8 10 1925,97 749,43 1298,09 

pomorskie kościerski Karsin W TAK 6,2 4,93 3 14,0 56,0 98,6 130,2 97,6 225,8 19,4 30 1200,24 212,83 1388,1 

pomorskie słupski Potęgowo W TAK 7,1 4,95 6 16,4 34,4 80,0 68,5 49,9 94,8 32,9 40 1347,46 278,28 1388,1 

dolnośląskie zgorzelecki Sulików W TAK 6,1 4,97 9 52,0 156,0 75,0 131,6 115,6 214,5 23,3 0 1959,20 471,70 1298,09 

zachodniopomorskie drawski Ostrowice W NIE 2,6 4,98 5 15,8 79,2 78,1 61,0 46,1 83,2 6,9 70 5494,94 235,81 1214,28 
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pomorskie bytowski Kołczygłowy W NIE 4,3 5,00 5 14,0 43,0 91,8 60,8 53,2 72,6 40,9 15 1239,50 304,18 1388,1 

pomorskie starogardzki Starogard Gdański M TAK 48,6 5,01 3 86,6 229,8 41,0 311,9 253,2 258,6 45,3 5 1650,10 561,12 1388,1 

dolnośląskie lubański Lubań M TAK 21,9 5,02 5 90,3 183,2 26,4 362,4 297,1 248,0 45,9 8 1605,24 618,40 1298,09 

mazowieckie ostrowski Ostrów Mazowiecka M NIE 22,8 5,02 9 57,6 331,1 57,9 336,3 230,0 307,2 42,7 33 1525,59 655,55 1192,98 

wielkopolskie poznański Murowana Goślina MW TAK 16,7 5,05 7 - - - 190,6 132,6 296,8 54,9 0 1700,99 666,56 1173,3 

pomorskie kościerski Kościerzyna W TAK 15,4 5,05 3 15,0 52,3 91,9 208,2 159,1 217,5 27,5 30 1662,39 344,34 1388,1 

dolnośląskie wałbrzyski Czarny Bór W TAK 4,8 5,05 4 48,0 185,5 68,2 262,5 233,0 254,9 25,9 45 2023,86 546,41 1298,09 

wielkopolskie kolski Grzegorzew W TAK 5,7 5,07 4 24,0 72,0 99,3 15,3 13,0 157,0 21,5 20 793,55 271,38 1173,3 

warmińsko-mazurskie braniewski Braniewo M NIE 17,4 5,08 4 46,3 140,3 21,6 264,8 200,8 0,0 37,0 90 1202,27 578,39 1076,72 

wielkopolskie poznański Czerwonak W TAK 26,8 5,09 7 26,0 78,9 56,0 177,1 142,0 294,5 54,4 0 2102,94 836,02 1173,3 

warmińsko-mazurskie nidzicki Janowo W NIE 2,8 5,10 10 13,0 52,0 81,0 47,7 42,7 45,4 13,6 38 792,65 213,81 1076,72 

małopolskie oświęcimski Polanka Wielka W NIE 4,3 5,10 5 12,0 39,0 100,0 116,7 87,3 15,7 26,9 80 1229,87 612,85 1192,98 

śląskie bielski Jasienica W TAK 22,9 5,12 4 24,0 74,0 99,2 77,4 53,2 37,8 209,3 20 1894,14 639,78 1266,43 

wielkopolskie poznański Komorniki W TAK 23,2 5,15 4 26,3 62,3 90,2 317,8 236,6 344,8 46,9 0 2896,85 954,38 1173,3 

dolnośląskie jeleniogórski Szklarska Poręba M TAK 6,9 5,26 4 48,0 168,0 15,2 308,7 154,0 297,5 23,3 40 3659,15 472,88 1298,09 

pomorskie bytowski Lipnica W TAK 5,1 5,32 6 12,0 52,0 100,0 60,8 41,4 84,7 252,8 75 1574,53 353,34 1388,1 

dolnośląskie zgorzelecki Zawidów M TAK 4,4 5,36 5 52,0 120,0 37,5 171,8 105,0 240,0 52,4 1 1263,82 588,23 1298,09 

śląskie bielski Jaworze W TAK 7,0 5,37 2 28,4 280,6 81,5 104,7 48,2 55,7 238,0 35 1880,43 1164,86 1266,43 

opolskie Opole Opole M TAK 120,1 5,37 4 124,4 263,1 24,3 334,7 260,1 257,2 59,3 10 3000,85 1197,52 1148,57 

pomorskie kościerski Dziemiany W TAK 4,3 5,46 3 24,0 43,0 83,6 148,7 111,2 219,8 0,1 85 1162,59 291,85 1388,1 

wielkopolskie obornicki Oborniki MW TAK 33,5 5,53 7 26,0 77,1 59,5 184,8 125,7 29,6 54,7 0 1886,04 577,88 1173,3 

dolnośląskie wałbrzyski Boguszów-Gorce M TAK 16,2 5,55 4 52,0 90,0 12,4 351,2 291,1 256,6 20,1 57 1399,95 485,96 1298,09 

lubuskie żarski Trzebiel W NIE 5,8 5,56 4 24,0 60,0 76,0 278,4 193,2 13,9 1,7 97 1273,20 268,24 1187,59 

pomorskie kościerski Lipusz W TAK 3,6 5,65 4 52,0 98,0 96,2 156,9 155,4 50,8 86,6 40 1383,14 329,97 1388,1 

wielkopolskie poznański Puszczykowo M TAK 9,8 5,73 4 24,0 60,0 98,2 168,8 122,9 401,2 56,0 0 2542,35 1543,95 1173,3 

zachodniopomorskie stargardzki Chociwel MW NIE 6,0 5,74 5 104,0 140,0 23,2 184,2 107,3 198,8 17,3 0 1284,32 332,93 1214,28 

śląskie pszczyński Kobiór W TAK 4,9 5,79 6 12,8 72,8 93,4 192,0 133,2 195,5 152,2 60 1611,56 696,51 1266,43 

wielkopolskie Poznań Poznań M TAK 548,0 5,84 7 45,6 114,7 24,7 372,7 239,5 298,4 55,1 0 3278,36 1391,78 1173,3 

dolnośląskie oławski Oława W NIE 15,0 5,85 3 32,5 71,0 75,0 160,9 113,6 14,4 2,6 0 1976,99 577,90 1298,09 

śląskie Bielsko-Biała Bielsko-Biała M TAK 173,7 5,91 11 0,0 336,5 91,4 277,5 226,5 - - 15 2579,90 1116,48 1266,43 

wielkopolskie poznański Tarnowo Podgórne W TAK 23,5 5,93 5 28,5 107,5 93,8 529,2 269,6 447,9 79,2 0 4314,35 1386,82 1173,3 

kujawsko-pomorskie nakielski Kcynia MW NIE 13,6 5,97 6 26,0 80,0 87,4 152,4 122,2 169,7 8,1 24 1080,65 277,36 1129,3 

wielkopolskie poznański Swarzędz MW TAK 46,5 6,00 7 26,0 79,2 55,4 502,7 262,8 292,3 54,0 15 2426,65 926,61 1173,3 

wielkopolskie poznański Pobiedziska MW TAK 18,8 6,06 7 - - - 355,0 274,1 293,2 54,2 0 1772,86 711,44 1173,3 

wielkopolskie gnieźnieński Gniezno M NIE 69,9 6,07 8 43,0 229,7 34,4 330,1 255,6 218,4 13,3 2 1483,64 559,50 1173,3 

wielkopolskie poznański Buk MW TAK 12,3 6,09 7 26,0 73,5 66,4 129,7 100,5 296,9 54,9 0 2008,51 629,17 1173,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych i danych GUS. Komórki oznaczone odcieniem zawierają dane przeliczone zgodnie z informacją w przypisach do punktów (9) i (10). 
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4.2.3.1 Liczba zbieranych frakcji 

Gminy zostały zapytane o liczbę odbieranych od mieszkańców frakcji odpadów 

komunalnych. Część badanych gmin podaje informacje nieścisłe, ponieważ niektóre 

frakcje z formularza wykluczają się. Maksymalna możliwa liczba frakcji wynosi 9, ale 

9 gmin podaje więcej (10, 11 lub nawet 12 z 13 wymienionych). Dane te nie zostały 

zweryfikowane i nieznacznie zniekształcają wynik badania korelacji liniowej. Mimo to 

należy uznać, że korelacji takiej nie ma nawet jeśli zostałyby wyeliminowane błędne 

dane, ponieważ współczynnik korelacji na dostępnym zestawie danych wynosi niemal 

0, co oznacza całkowity brak korelacji. Nawet gdyby część danych była obarczona 

mniejszym błędem nie należy się spodziewać istotnie większej korelacji. 

4.2.3.2 Częstotliwość odbierania odpadów 

Wskaźniki korelacji pomiędzy obliczonymi średnimi rocznymi częstościami 

odbierania odpadów (zarówno zmieszanych (4), jak i łącznie wszystkich 

segregowanych razem ze zmieszanymi (5) ) również nie uprawniają do stwierdzenia 

zależności pomiędzy przeciętnymi kosztami, a roczną liczbą kursów pojazdów 

odbierających odpady na daną posesję. Wprawdzie współczynnik korelacji w 

przypadku odpadów zmieszanych wynosi 0,1, co jest istotnie większą wartością niż w 

przypadku liczby zbieranych frakcji, lecz wartość ta jest nadal zbyt mała do uznania jej 

za istotną zmienną kształtującą koszty odbierania odpadów pomiędzy gminami w całym 

kraju. 

Na wyniki istotny wpływ może mieć brak precyzji przy odpowiadaniu na pytania 

ankiety. Po pierwsze ankietowani częściowo przynajmniej podawali więcej frakcji, niż 

jest faktycznie odbieranych (co zostało omówione w p. 4.2.3.1). Ponadto nie zawsze 

podawali częstość odbierania na pojedynczej posesji, ale liczbę kursów w ramach danej 

gminy. Stąd w wynikach mamy liczne gminy, na terenie których śmieciarki pojawiają 

się przy posesjach średnio częściej niż kilka razy w tygodniu (spośród 275 

analizowanych gmin aż 87 podaje dane, zgodnie z którymi śmieciarki pojawiają się na 

posesjach średnio częściej niż 2 razy w tygodniu, 55 gmin – częściej niż 3 razy w 

tygodniu, a 33 – częściej niż 4 razy). Przynajmniej część tych danych uznać należy za 

niewiarygodne. Trudno niestety ocenić skalę tego problemu i stąd wyniki analiz 
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częstości odbierania odpadów traktować należy ze szczególną ostrożnością. 

4.2.3.3 Charakter i stopień rozproszenia zabudowy 

Zabudowa jednorodzinna z teoretycznego punktu widzenia powinna powodować 

wyższe koszty odbierania odpadów. Decydują o tym liczniejsze punkty odbioru 

odpadów oraz statystycznie dłuższe trasy przewozowe. Wyniki analizy korelacji 

liniowej udziału ludności zamieszkałej w domach jednorodzinnych z przeciętnymi 

kosztami odbierania odpadów przeczą powyższej tezie. Ujemny wskaźnik korelacji 

liniowej, gdyby był bliższy wartości -1 można by uznać za odwrotną zależność tzn. im 

większa część ludności gminy mieszka w domach jednorodzinnych, tym niższe koszty. 

Jednak w obliczu wartości współczynnika na poziomie -0,2 należy również stwierdzić 

brak korelacji między zestawami zmiennych. Być może wpływ na takie wyniki ma 

szacunkowy charakter danych zebranych w ankietach i znaczne niedokładności 

przekazanych informacji w stosunku do danych porównawczych GUS. Ok. 20% gmin 

podaje bowiem sumę liczby ludności w poszczególnych rodzajach zabudowy o ponad 

25% niższą niż dane GUS. Zważyć jednak należy na znaczny nierejestrowany odpływ 

ludności z gmin peryferyjnych, które mogą przeważać w grupie gmin z przekazanymi 

danymi znacznie odbiegającymi od danych GUS, co tym samym niekoniecznie 

świadczy o fałszywości szacunków. 

4.2.3.4 Fluktuacje liczby ludności 

Ze względu na zbyt małą próbę badawczą oraz niewystarczające dane o natężeniu 

strumienia turystyki w czasie (zebrano dane wyłącznie o szczycie ruchu turystycznego 

oraz długości trwania sezonu) nie zdecydowano się na konstruowanie miernika i 

badanie korelacji przeciętnych kosztów z tego typu zmiennymi. 

4.2.3.5 Długość tras odbierania odpadów 

Nie ma w Polsce dobrych statystyk długości dróg na poziomie lokalnym. Stąd w 

ankiecie zapytano o długość tras przewozowych (tzw. trasówek): „Łączna długość tras, 

które muszą pokonać pojazdy odbierające odpady w celu jednokrotnego dotarcia do 

wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy wynosi ok.: ... km” Pytanie 

opatrzono komentarzem: „W przypadku odbierania kilku frakcji odpadów różnymi 
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pojazdami podać długość tras dla jednej frakcji. Chodzi tu o podanie wyłącznie 

odległości. Łączne trasy w ciągu roku dla wszystkich frakcji zostaną obliczone na 

podstawie danych o częstotliwościach odbioru i modelach segregacji.” Pytanie wielu 

ankietowanym sprawiło problemy i wątpliwości były wyjaśniane w indywidualnej 

korespondencji. Zakres uzyskanych informacji jest jednak daleko niezadowalający. 

Ankietowani nie podawali jednokrotnych tras przewozowych dla jednej frakcji, ale zbyt 

często łączne trasy w ciągu niesprecyzowanych odcinków czasu. 

Podjęto zatem próbę weryfikacji danych o trasówkach za pomocą statystyk 

publicznych. Niestety GUS nie publikuje w ramach BDL danych o długości dróg wg 

gmin ze względu na ich niską wiarygodność. Dane o długości dróg gminnych (za lata 

2010-2012) uzyskano zatem bezpośrednio od ich gestora, którym jest GDDKiA. Po ich 

analizie stwierdzono istotne i liczne wahania długości dróg gminnych podawanych 

przez poszczególne gminy pomiędzy poszczególnymi latami, co dane te znacznie 

osłabia pod względem wiarygodności. Dodatkowa wada obniżająca przydatność danych 

GDDKiA związana jest z klasyfikacją dróg. Wszak posesje, na których wytwarzane są 

odpady komunalne, położone są nie tylko przy drogach gminnych, ale również przy 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Długość tych kategorii dróg nie jest w Polsce 

w ogóle badana wg gmin. Zestawienie danych GDDKiA z danymi uzyskanymi w 

wyniku badań ankietowych wykazało więc jeszcze większe problemy z wiarygodnością 

uzyskanych informacji. Można w efekcie zaryzykować tezę, że znaczna część 

ankietowanych w gminach nie tylko nie wie, jaka jest łączna długość dróg gminnych na 

ich terenie (bądź kryteria ich klasyfikowania nie są precyzyjne), ale również nie zna 

długości tras przewozowych odpadów lub pytanie o długość trasówek nie było 

jednoznaczne. Wszystkie te względy oraz dodatkowo presja czasu (być może uda się te 

dane przeanalizować w terminie późniejszym w ramach badań naukowych) zmuszają 

do rezygnacji z analiz wpływu długości dróg na koszty. 

4.2.3.6 Masa zbieranych odpadów 

Badając wpływ masy odpadów na koszty ich odbierania skonstruowano 4 mierniki 

intensywności wytwarzania odpadów opierając się na dostępnych statystykach GUS 

publikowanych w BDL oraz na danych pozyskanych w ramach badań ankietowych. 

Mierniki oparte na danych GUS mają na celu weryfikować dane z ankiet. 
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Współczynniki korelacji danych z kolumn (7) i (8) są istotnie wyższe niż z kolumn (9) i 

(10), co może wskazywać na istotnie niższą wartość informacji przekazywanych w 

ankietach. Uwaga ta w szczególności odnosi się do danych z kolumny (9), które 

wprawdzie dotyczą innego i niesprecyzowanego okresu rocznego, ale jednak w 

znacznej liczbie badanych przypadków istotnie odbiegają od danych z kolumn (7) i (8). 

Obliczone współczynniki korelacji na poziomie 0,32 i 0,33 są wprawdzie najwyższe z 

dotychczas omawianych i wydawać by się mogło, że świadczą o zależności kosztów 

odbierania odpadów od ich wytworzonej masy, jednak z punktu widzenia zasad 

interpretacji w statystyce należy wyraźnie stwierdzić zbyt niewielką zależność liniową 

tych danych, aby możliwe było na tej podstawie formułowanie reguł kształtowania 

koszów. Interpretując wyniki obliczeń na podstawie współczynnika korelacji z kolumny 

(10) należy też wyraźnie stwierdzić całkowity brak korelacji liniowej pomiędzy 

intensywnością odbierania odpadów segregowanych, a przeciętnymi kosztami 

odbierania wszystkich odpadów komunalnych. Nie jest to zaskoczeniem w świetle 

zaledwie ok. 23% średniej40 ilości odpadów segregowanych w ogólnym strumieniu 

odbieranych odpadów badanych gmin. 

4.2.3.7 Wyposażanie nieruchomości w pojemniki 

Danych o objęciu w ramach przetargów gminnych kosztów wyposażania 

nieruchomości w pojemniku nie przedstawiono w tabeli 20 ze względu na nieliczbowy 

charakter tej zmiennej. Po oznaczeniu liczbowym faktu ujęcia tego zakresu rzeczowego 

w przetargu liczbą wyższą, a liczbą niższą sytuację przeciwną, współczynnik korelacji 

liniowej tego typu danych z przeciętnymi kosztami realizacji przetargów wynosi 0,248, 

czyli również niewystarczająco do określenia zależności statystycznej, jednak 

świadczącego o pewnych przesłankach takiej zależności. Z realnego punktu widzenia 

przetarg przy zachowaniu ceteris paribus obejmujący swym zakresem wyposażanie w 

pojemniki powinien być droższy w realizacji, niż przetarg nie obejmujący pojemników. 

Nie oznacza to jednak automatycznie wzrostu kosztów po stronie gminy, gdyż 

przedsiębiorca dysponujący zestawem pojemników przed podejściem do przetargu 

                                                           

 
40 Średnia arytmetyczna wartości obliczanych dla poszczególnych gmin jako udział odpadów 

posegregowanych w ogólnym strumieniu odpadów wykazanych w ankietach. 
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może kosztów takich nie naliczać zgodnie z pełnym rachunkiem. Przedsiębiorca, który 

pojemników nie posiada, może też część lub całość tego typu kosztów umieścić w 

swojej marży. Ponadto na niewielką korelację danych mają wpływ inne zmienne. 

4.2.3.8 Stosowanie przydomowych kompostowników 

Stosowanie przydomowych kompostowników może (w zależności od charakteru i 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w poszczególnych gospodarstwach 

domowych) obniżyć ilość odpadów odbieranych w stosunku do wytwarzanych nawet o 

50% masy. Są to w dodatku odpady, które należy odbierać często. Na podstawie 

odrębnych badań oszacowano, że łączne koszty odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z gospodarstw domowych intensywnie stosujących segregację 

odpadów i kompostujących w przydomowych kompostownikach 100% odpadów 

zielonych i kuchennych można obniżyć o ok. 60%.41 Stąd spytano w ankiecie o stopień 

upowszechnienia stosowania przydomowych kompostowników w poszczególnych 

gminach i zbadano stopień korelacji tego miernika z kosztami odbierania odpadów 

komunalnych. Otrzymany współczynnik korelacji na poziomie -0,168 sugeruje 

wprawdzie oczekiwany kierunek zależności (im większy stopień upowszechnienia, tym 

niższe koszty), jednak jego wartość jest daleka od oczekiwań i nie uprawnia do 

stwierdzenia korelacji danych. Wpływa na to szereg czynników od błędów w 

szacowaniu danych przez ankietowanych, przez niewystarczający w stosunku do 

założeń modelowych zakres stosowania przydomowych kompostowników, na 

pozostałych zmiennych wpływających na koszty kończąc. 

4.2.3.9 Inne parametry 

Założenie o możliwości oszacowania długości tras przewozowych i udziału 

ludności zamieszkałej wg rodzaju zabudowy leżały u podstaw decyzji o pominięciu w 

ankiecie pytania o liczbę punktów odbierania odpadów w gminie. Z perspektywy 

uzyskanych danych decyzję tę należy uznać za błędną, ale nie ma pewności czy 

                                                           

 
41 Goleń M. Koncepcja wdrożenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi dla gmin 

peryferyjnych w: Grzymała Z., Maśloch G., Goleń M., Górnicki E. Racjonalizacja gospodarki odpadami 

komunalnymi w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Oficyna 

verte 
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ewentualne dane o liczbie punktów odbierania odpadów w gminach uzyskane w drodze 

badania ankietowego byłyby do łatwiejszego zastosowania. Przede wszystkim 

weryfikacja takich danych byłaby trudniejsza. Bez względu na tego typu dywagacje 

niestety nie pozyskano tych danych. 

Podobnie ma się sytuacja w obrębie danych o stosowaniu podczas odbioru 

odpadów zaawansowanych narzędzi monitorujących strumień odpadów. Wprawdzie 

zgodnie z rozporządzeniem wszystkie pojazdy odbierające odpady komunalne w Polsce 

muszą być wyposażone w systemy pozycjonowania GPS i dlatego pytanie o to nie 

miało sensu, ale można było dodatkowo zapytać gminy o stosowanie innych metod 

monitorowania strumienia odpadów jak znakowanie pojemników i worków kodami 

kreskowymi, QR lub w systemie RFID, co nieznacznie podwyższa koszty odbierania 

odpadów. 

4.2.3.10 Podsumowanie 

Zagadnienie kształtowania się przeciętnych kosztów odbierania odpadów jest z 

punktu widzenia prostych analiz statystycznych niezwykle trudne i nie dostarcza 

jednoznacznych wniosków ze względu na istotnie ograniczoną próbę badawczą, 

znaczną rozpiętość wartości danych oraz liczne zmienne wpływające na koszty. 

Omówione dane stanowią przesłankę do ewentualnej racjonalizacji kosztów dla 

poszczególnych gmin, ale nie uprawniają do sformułowania uogólnionego wzoru 

obliczania limitów kosztów, który pozwoliłby ustawodawcy na stworzenie racjonalnych 

i uniwersalnych dla wszystkich gmin w Polsce przepisów. Być może wielowymiarowa 

analiza wpływu zmiennych na koszty pomogłaby w uzyskaniu takich efektów, ale w 

wyznaczonych ramach czasu dla niniejszego projektu nie było to możliwe. Dlatego – w 

związku ze wstępnymi wnioskami dotyczącymi akceptowalności społecznej opłat i ich 

pewnego związku z dochodami ludności – w tabeli 20 porównano dane o kosztach (2) z 

dochodami ludności (14) oraz pewnymi kategoriami dochodów gmin (12) i (13). 

Pierwszym impulsem badawczym w zakresie porównywania kosztów odbierania 

odpadów z dochodami była próba znalezienia lokalnego miernika stanowiącego 

substytut dochodów ludności, które są w Polsce badane na poziomie województw, co 

                                                                                                                                                                          

 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 60-77. 
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uznano za miernik niewystarczający. Jako substytuty miernika dochodów ludności 

zastosowano zatem dochody własne gmin per capita (12) oraz dochody gmin z tytułu 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (13). Badanie współczynnika 

korelacji wykazało w obu przypadkach wartości najwyższe spośród wszystkich 

badanych, które wprawdzie nie uprawniają do stwierdzenia zależności, jednak dają 

przesłankę do potwierdzenia wstępnych wniosków z części 2 niniejszego opracowania.  

Dodatkowo z danymi o kosztach odbierania odpadów badanych gmin zestawiono 

dane o dochodach rozporządzalnych wg województw (14) i również ten współczynnik 

korelacji jest jednym z najwyższych osiągniętych w ramach badań. Być może 

konstrukcja miernika lokalnego lepiej odzwierciedlającego zmienność dochodów 

ludności w obrębie województw oraz stanowiącego lepszy substytut dochodów ludności 

w stosunku do użytych ((12) i (13)) mogłaby dokładniej potwierdzić hipotezę o podłożu 

kształtowania się kosztów odbierania odpadów komunalnych w dochodach ludności. 

Kierunek takich badań może być jednak kontynuowany pod warunkiem dysponowania 

dłuższym czasem realizacji projektu. 

4.2.4 Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych 

Badanie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych umożliwiają przede 

wszystkim pytania ankietowe dotyczące kosztów zagospodarowania 1 Mg odpadów 

zmieszanych i segregowanych w zakładach zagospodarowania odpadów. Każda gmina 

podawała w tym miejscu nie tyle własne koszty w przeliczeniu na 1 Mg, których 

określenie jest bardzo często kłopotliwe z powodu niejednolitych umów wynikających z 

rozstrzygniętych przetargów oraz trudnych do sprecyzowania tonaży objętych 

umowami, ale ceny brutto przetwarzania odpadów na tzw. „bramie” wg stanu na 

30.06.2014 r. W zakresie cen przetwarzania odpadów zmieszanych uzyskane informacje 

pozwalają na wysoki stopień zaufania. Decyduje o tym znacznie mniejsza rozpiętość i 

zmienność wartości danych niż to miało miejsce w stosunku do informacji o kosztach 

odbierania odpadów komunalnych. Jednocześnie uzyskano spójny pod względem 

metodycznym i rozległy zasób informacyjny dzięki 1396 gminom, które podały 

wymagane ceny. Jest to tym ważniejsze, że udział masy odpadów zmieszanych w 

ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych jest w Polsce wciąż na bardzo 

wysokim poziomie, który wg danych BDL GUS wyniósł w 2012 roku ok. 89,5%, a w 
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2013 roku – ok. 86,5%. Z tego powodu to głównie koszt gospodarowania odpadami 

zmieszanymi jest podstawowym wyznacznikiem całkowitych kosztów 

zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. 

Rys. 7. Rozkład empiryczny cen zagospodarowania zmieszanych odpadów 

komunalnych podanych przez 1340 z 1396 gmin [zł/Mg] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gmin. 

Rysunek 7 przedstawia uporządkowane rosnąco dane pozyskane z ankiet na temat 

cen zagospodarowania 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych w zakładach, do 

których poszczególne gminy je wysyłają. Na wykresie przedstawiono informacje 1340 

gmin spośród 1396 które podały omawiane ceny. Pominięto zatem po 2% przypadków 

skrajnych. Pionowe linie siatki wyznaczają kolejne decyle, z których pierwszy i 

dziewiąty mają wartości odpowiednio 204,83 i 324,00 zł/Mg, co ukazuje niewielkie 

zróżnicowanie cen w obrębie 80% gmin. Średnia wewnętrzna cena wśród 96% gmin z 

cenami pomiędzy 2 i 98 percentylem wynosi 260,82 zł/Mg. Mediana – 256 zł/Mg. 

Dodatkowo obliczono średnią ważoną za pomocą liczby ludności w gminach wg stanu 

na 31.12.2014 r. dla gmin z cenami pomiędzy 2 i 98 percentylem (czyli zobrazowanych 

na rysunku 7) oraz dla wszystkich 1398 gmin, które te ceny podały. Wartości te 

wynoszą odpowiednio 268,37 i 267,35 zł/Mg. 

Ceny powyższe nie są prostym wyznacznikiem kosztów gminy, gdyż ilości 

odpadów odbierane z terenu poszczególnych gmin w konkretnym odcinku czasu bardzo 

często nie są przez gminy precyzyjnie znane. Dotyczy to przede wszystkim gmin, które 
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rozstrzygają przetargi na odbieranie z jednoczesnym zagospodarowaniem odpadów i w 

zależności od konstrukcji umowy tonaż odpadów może wówczas istotnie odbiegać od 

realnych wartości zarówno in plus jak in minus. 

Za pomocą statystyk gminnych o zbieranych zmieszanych odpadach komunalnych 

publikowanych w BDL GUS można dzięki uzyskanym danym wyznaczyć orientacyjny 

poziom kosztów poszczególnych gmin związanych z przetwarzaniem zmieszanych 

odpadów komunalnych. Z punktu widzenia celów niniejszego opracowania wydaje się 

to jednak zbędne, gdyż prowadzić mogłoby najwyżej do wyznaczania wskaźników 

kosztowych w przeliczeniu na mieszkańca gminy, a to powodowałoby znaczne 

zróżnicowanie wskaźników z powodu znacznych różnic pomiędzy gminami w zakresie 

intensywności wytwarzania odpadów zmieszanych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 

efekcie pojawiłaby się konieczność powrócenia do najtrafniejszego i najlepiej 

udokumentowanego w statystykach i sprawozdaniach parametru określania kosztów 

jakim jest masa odpadów. 

Dodatkowymi czynnikami kształtowania całkowitych kosztów zagospodarowania 

odpadów są również obok cen przetwarzania odpadów segregowanych, metody 

przetwarzania odpadów zmieszanych oraz odległości miejsc wytwarzania odpadów od 

miejsc ich przetwarzania. Nie wolno też pomijać ważnego aspektu w ekonomice 

gospodarowania odpadami, jakim jest uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży 

przetworzonych odpadów, co wprawdzie nie przekłada się na obniżenie kosztów 

przetwarzania, ale poprawia finansowy wynik operacyjny podmiotów gospodarujących 

odpadami umożliwiając obniżanie cen za przetwarzanie. Problem ten należy 

rozpatrywać łącznie z cenami przetwarzania odpadów segregowanych, gdyż to głównie 

przetworzone odpady segregowane pozwalają na uzyskiwanie przychodów. 

W zakresie metod przetwarzania odpadów zmieszanych sformułowano w ankiecie 

proste pytanie o stosowane w zagospodarowaniu odpadów z danej gminy metody 

przetwarzania polegające na wyborze (wielokrotnym) jednej lub kilku z trzech opcji: 

składowanie bez przetwarzania, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie lub innej 

metody, do której ankietowani wypełniali pole tekstowe dotyczące innych metod. W 

tabeli 21 zebrano dane dotyczące rozkładu empirycznego cen zagospodarowania 

zmieszanych odpadów podawanych przez gminy w zależności od stosowanych metod. 

Na podstawie tych danych można stwierdzić, że koszty gmin nie zależą od metod 
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zagospodarowania odpadów zmieszanych, gdyż podstawowe parametry rozkładu 

empirycznego cen w każdej z 4 badanych grup gmin są bardzo podobne. 

Wpływu odległości miejsc zagospodarowania odpadów zmieszanych na koszty 

całkowite gmin nie sposób zbadać na podstawie materiału informacyjnego pozyskanego 

w ramach ankiety. Informacje te mają ograniczone zastosowanie ze względu na 

techniczną konstrukcję pytania, które operuje nieprecyzyjnym pojęciem centralnego 

punktu w gminie oraz różne metody transportu odpadów, które gminom nie zawsze są 

znane ze względu na realizację tych zadań przez zamówienia publiczne obejmujące 

często nie tylko odbieranie i zagospodarowanie odpadów, ale również transport. 

Tabela 21. Wybrane miary rozkładu empirycznego podawanych przez gminy 

cen zagospodarowania odpadów zmieszanych w zależności od metody 

zagospodarowania [zł/Mg] 

 wyłącznie składowanie składowanie i MBP wyłącznie MBP pozostałe gminy* 

próba 102 79 1050 165 

I kwartyl 218,37 226,51 226,80 230,00 

mediana 250,00 250,80 256,00 259,00 

III kwartyl 285,41 305,10 290,00 291,60 

średnia 263,72 274,94 265,17 258,97 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gmin. * - gminy, które podały dowolną 

kombinację metod z których przynajmniej jedna należała do kategorii inne. 

Jednym z celów zebrania informacji o odległościach miejsc zagospodarowania 

odpadów od centralnych punktów gminy jest oszacowanie skali problemu 

ekonomicznego, który może powstać,   jeżeli wprowadzone zostanie dyskutowane 

obecnie obowiązkowe rozdzielenie przetargów na odbieranie od przetargów na 

zagospodarowanie. Gminy staną wówczas przed dylematem, do którego przetargu 

włączyć transport odpadów, który nie zawsze jest prostą konsekwencją odbierania. 

Zagrożona jest tutaj zasada bliskości, ze względu na prawdopodobną regułę, zgodnie z 

którą rozstrzygnięcie przetargu na zagospodarowanie odpadów opierać się będzie o 

kryteria cenowe, ale na bramie zakładu zagospodarowującego, a nie na bramie stacji 

przeładunku odpadów, gdzie z formalnego punktu widzenia kończy się etap odbierania 

odpadów. Istnieją też liczne przypadki pomijania przeładunku odpadów i dostarczania 

ich do zakładów przetwarzania wprost z pojazdów odbierających – wówczas transport 

jest bezpośrednią konsekwencją odbierania. 
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Sugerowane zatem rozwiązanie tak zdefiniowanego dylematu powinno zmierzać do 

prawnego uregulowania zakresu przetargu na zagospodarowanie poprzez poszerzenie o 

ewentualny transport odpadów, co pozwoli gminom na wybór ofert najkorzystniejszych 

cenowo i uniemożliwi niektórym zakładom o porównywalnych efektach 

zagospodarowania odpadów pozyskiwanie strumienia po niższej cenie, ale z wyższym 

kosztem gminy w przypadku zbyt dużych odległości gmin od tych zakładów. Problem 

jest niezwykle istotny dla części gmin peryferyjnych względem RIPOK, które 

zlokalizowane są w RGOK dysponującym wieloma zakładami konkurującymi o 

strumień odpadów. W ramach niniejszej ekspertyzy nie badano liczby gmin z 

podobnymi uwarunkowaniami, jednak w świetle zbadanych odległości centralnych 

punktów gmin od miejsc zagospodarowania odpadów problem wydaje się poważny. 

Średnia arytmetyczna odległość uzyskana w 1838 ankietach wynosi 35,7 km. 

Lepiej jednak średnie odległości obrazuje wartość średniej ważonej, gdzie jako wag 

użyto liczby ludności wg stanu na 31.12.2014 r. (BDL GUS), która wynosi 28,1 km. 

Problem znacznych odległości dotyka licznych gmin i tak: przynajmniej 50 km podaje 

408 gmin (ok. 22% badanych) zamieszkałych przez ok. 4,5 mln osób, przynajmniej 70 

km podaje 138 gmin (ok. 7,5% badanych) zamieszkałych przez ok. 1,9 mln osób, 

natomiast przynajmniej 90 km podaje 48 gmin (ok. 2,5% badanych) zamieszkałych 

przez ok. 0,5 mln osób. 

Ostatnim badanym aspektem kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi są 

koszty zagospodarowania odpadów segregowanych. Badanie tego problemu jest 

najbardziej skomplikowane ze względu na różnorodne modele segregacji stosowane 

przez poszczególne gminy oraz ze względu na chaotyczną organizację obrotu 

surowcami wtórnymi. Nie bez znaczenia jest też dość powszechna praktyka oddawania 

przez gminy strumienia odpadów segregowanych do podmiotów je odbierających i 

zagospodarowujących w zamian za refundację części lub niekiedy całości kosztów 

związanych z tym segmentem strumienia. Praktyka ta jest związana ze znacznymi 

trudnościami w wykazywaniu wartości tych odpadów po przetwarzaniu i w handlu, stąd 

gminy upraszczają w ten sposób swoje relacje z podmiotami zewnętrznymi oraz 

zmniejszają ryzyko gospodarowania nimi. Dlatego w badaniu ankietowym 

zdecydowano się na znaczne uproszczenie zagadnienia poprzez zadanie prostego 

aczkolwiek nieprecyzyjnego pytania o koszty zagospodarowania 1 Mg odpadów 
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segregowanych w zakładach, w których gminy zagospodarowują odpady zmieszane. 

Nie rozróżniano tu żadnych kategorii odpadów segregowanych, a jedynie proszono 

gminy o podanie syntetycznej wartości, której konstrukcja nie została sformułowana w 

pytaniu. W indywidualnej korespondencji ewentualne dylematy ankietowanych w 

związku z tym brakiem precyzji rozstrzygano poprzez sugerowanie obliczenia średniej 

ważonej masą poszczególnych frakcji, jeśli ceny lub koszty zagospodarowania 

poszczególnych frakcji były przez ankietowanych znane. Uzyskane dane pozwalają 

więc nie tyle na stwierdzenie kosztów poszczególnych gmin, co na ustalenie ogólnych 

limitów kosztów w tym zakresie. 

Rys. 8. Rozkład empiryczny cen zagospodarowania segregowanych odpadów 

komunalnych podanych przez 945 z 954 gmin [zł/Mg] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gmin. 

Rysunek 8 przedstawia ceny podane przez niemal wszystkie gminy, które udzieliły 

odpowiedzi na pytanie o ceny zagospodarowania odpadów segregowanych. Pominięto 9 

wskazań, które ze względu na bardzo wysokie wartości (powyżej 700 zł/Mg) zbytnio 

utrudniają obrazowanie danych na wykresie (poprzez spłaszczenie ok. 90% wskazań). 

Niestety trudno ocenić na ile problem kompensowania kosztów zagospodarowania 

odpadów przychodami ze sprzedaży produktów wpływa na ceny oferowane przez 

zakłady zagospodarowania odpadów, jednak kształt wykresu wskazuje na ten problem. 

Niemal 20% gmin bowiem nie wykazuje praktycznie żadnych kosztów 

zagospodarowania odpadów segregowanych. Szczegółowa analiza tej grupy gmin, być 
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może dałaby odpowiedź, na ile są to realne zjawiska gospodarcze, a na ile ukrywanie 

kosztów (masowe pomyłki należy wykluczyć), a także czy gminy podejmując decyzje o 

oddawaniu odpadów segregowanych nie pozbawiają się przychodów ze sprzedaży 

surowców wtórnych większych niż obniżka kosztów realizacji przetargów. Z uwagi na 

ograniczenia czasowe niniejszego projektu analizy te muszą jednak poczekać na 

ewentualne pogłębianie badań w ramach prac naukowych. 

W celu oszacowania potencjalnych wpływów finansowych gmin z tytułu sprzedaży 

produktów przetwarzania odpadów komunalnych, warto przytoczyć w tym miejscu 

nieliczne przypadki gmin, które zdecydowały się na zagospodarowywanie odpadów 

komunalnych (w tym również tych pochodzących z selektywnej zbiórki) w ramach 

własnych jednostek (tzw. zamówienie in-house), w następstwie czego uzyskały wpływy 

z tytułu sprzedaży posegregowanych odpadów komunalnych recyklerom.  

Tabela 22 zawiera dane 10 gmin, które w ankietach poinformowały o rocznych 

wpływach z tytułu sprzedaży posegregowanych odpadów komunalnych. Kolejne 

kolumny tabeli 22 zawierają następujące informacje: 

 liczba ludności gminy wg stanu na 31.12.2013 r. (BDL GUS) [tys.] (1), 

 roczne wpływy gminy z tytułu sprzedaży posegregowanych odpadów komunalnych 

ogółem (wg danych ankietowych) w przeliczeniu na 1 stałego mieszkańca gminy 

wg stanu na 31.12.2013 r. (BDL GUS) [zł] (2), 

 roczne wpływy gminy z tytułu sprzedaży posegregowanych odpadów komunalnych 

ogółem (wg danych ankietowych) [tys. zł] (3), 

 roczne wpływy gminy z tytułu sprzedaży mieszanych odpadów szklanych (wg 

danych ankietowych) [tys. zł] (4), 

 roczne wpływy gminy z tytułu sprzedaży odpadów z papieru i tektury (wg danych 

ankietowych) [tys. zł] (5), 

 roczne wpływy gminy z tytułu sprzedaży odpadów z metali (wg danych 

ankietowych) [tys. zł] (6), 

 roczne wpływy gminy z tytułu sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (wg 

danych ankietowych) [tys. zł] (7), 

 roczne wpływy gminy z tytułu sprzedaży mieszanych odpadów opakowaniowych 

bez szkła (wg danych ankietowych) [tys. zł] (8), 
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 roczne wpływy gminy z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (wg danych ankietowych) [tys. zł] (9). 

Tabela 22. Przychody gmin z tytułu sprzedaży produktów przetwarzania 

odpadów komunalnych 

woj. powiat gmina typ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

łódzkie brzeziński Brzeziny M 12,6 1,19 15,0 23,8 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 

mazow. przasnyski Jednorożec W 7,3 2,14 15,6 0,1 0,2 bd 15,5 bd bd 

wielkop. kolski Kłodawa MW 13,3 1,13 15,0 6,0 1,0 0,0 7,0 0,0 1,0 

kuj.-pom. bydgoski Koronowo MW 24,1 2,41 58,2 17,0 2,4 bd 37,9 bd 0,9 

kuj.-pom. nakielski 
Nakło nad 

Notecią 
MW 32,5 2,88 93,4 18,0 23,8 7,7 44,0 bd bd 

pomors. człuchowski Przechlewo W 6,3 6,80 43,0 5,3 10,5 2,9 23,8 0,6 0,0 

podkarp. Przemyśl Przemyśl M 63,6 2,16 137,4 12,6 53,2 bd 65,6 bd 6,0 

pomors. Sopot Sopot M 37,9 6,20 235,0 59,0 96,0 bd bd 80,0 bd 

lubuskie sulęciński Sulęcin MW 16,1 1,80 29,0 4,0 2,0 0,0 23,0 0,0 0,0 

wielkop. wrzesiński Września MW 45,5 3,37 153,4 12,1 36,8 0,0 103,4 0,0 1,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gmin oraz danych BDL GUS. Z powodu 

trudności w identyfikacji wyników finansowych poszczególnych gmin, pominięto gminy funkcjonujące 

w ramach wspólnych zasad związków międzygminnych. Ewentualne poszerzenie wniosków badawczych 

w omawianym zakresie mogą dać późniejsze analizy wymienianych niżej związków międzygminnych, 

których przedstawiciele również wpisali w arkuszach odpowiedzi niektórych gmin-członków wpływy z 

tytułu sprzedaży surowców wtórnych. Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna, Związek 

Międzygminny Obra, Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”. 

Pominięte również zostały gminy Wołomin i Warta Bolesławiecka z powodu podania wyłącznie 

wpływów ogólnych bez rozbicia na poszczególne frakcje handlowe. Oznaczone kolorem żółtym komórki 

zawierają dane zmodyfikowane w stos. do danych źródłowych – wartości źródłowe przemnożono przez 

1000 w związku z prawdopodobnym podaniem przez ankietowanych zł zamiast wymaganych tys. zł. 

Uzyskane przez gminy efekty finansowe są marginalne. Gminy Sopot i Przechlewo 

mają tu stosunkowo najwyższe wskaźniki, ale wynika to po części z ruchu 

turystycznego, który wpływa nie tylko na ilości odpadów przypadających na jednego 

stałego mieszkańca gminy, ale również na morfologię strumienia odpadów, które 

zawierają wówczas większy udział opakowań i są tym samym potencjalnie więcej 

warte. Pozostałe gminy osiągają w przeliczeniu na 1 mieszkańca wpływy rzędu 1-3 zł 

rocznie, co przy średnim poziomie opłat ok. 100 zł rocznie stanowi w zasadzie margines 

ekonomiki systemu. Nie oznacza to oczywiście słuszności polityki gmin, które 

własnych odpadów nie sprzedają. Rynek surowców wtórnych rządzi się bowiem zasadą, 

zgodnie z którą im większy i bardziej jednolity strumień danej frakcji surowców 

wtórnych, tym wyższe ceny u recyklera. Zalecać należy zatem budowanie przez gminy 

spójnych, jednolitych systemów segregacji i tworzenia grup sprzedażowych wspólnych 
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produktów, co powinno ewentualne przyszłe przychody z tego tytułu zwiększać. 

Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają wymienione w tabeli 22 frakcje powstające 

po przetworzeniu segregowanych odpadów komunalnych. Wymienione w tabeli 22 

gminy nie osiągają wpływów z pozostałych frakcji odpadów wymienianych w ankiecie. 



91 

 

 

55  KKoosszzttyy  bbuuddoowwyy  ii  pprroowwaaddzzeenniiaa  PPSSZZOOKK  

Obowiązek prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(dalej PSZOK) przez gminy potraktowany został przez nie różnorako. Spośród 

wszystkich gmin uczestniczących w badaniu ankietowym 1389 twierdzi, że dysponuje 

stacjonarnymi PSZOK42, natomiast 635 gmin stosuje tzw. mobilne PSZOK (nie badano 

szczegółów organizacyjnych tego rozwiązania). Obie liczby się nie sumują – 285 gmin 

stosuje zarówno stacjonarne PSZOK, jak i mobilne. Zdecydowana większość gmin 

prowadzi te zadania w ramach obowiązków powierzonych zwycięzcom przetargów (na 

odbieranie, odbieranie z jednoczesnym zagospodarowaniem lub tylko 

zagospodarowanie). W sytuacji tych gmin nie sposób ocenić jaki jest koszt usług 

prowadzenia PSZOK. 

Kilkaset gmin podaje jednak w swoich ankietach, że zadania te prowadzi na 

podstawie odrębnych zamówień publicznych (159), w ramach własnych jednostek (249) 

lub za pomocą innych form organizacyjnych (235), przy czym z opisowych danych 

przekazanych przez ankietowanych wynika, że te inne formy organizacyjne w znacznej 

części pokrywają się z formami wymienionymi w ankiecie konkretnie, co jednak nie 

wzbogaca materiału badawczego, gdyż nie daje informacji o kosztach. Dzięki gminom 

raportującym wysokość kosztów prowadzenia PSZOK możliwe jest ich orientacyjne 

przebadanie. 

Z uwagi na stosunkowo niewielką próbę badawczą badanie kosztów prowadzenia 

PSZOK nie opiera się na analizie rozkładu empirycznego konstruowanych w tym celu 

mierników statystycznych, lecz polega na znalezieniu maksymalnej liczby gmin, 

których stacjonarne PSZOK o znanych kosztach prowadzenia nie tylko osiągają 

wymierne efekty rzeczowe w postaci konkretnej masy zebranych odpadów 

komunalnych, ale również odbierają możliwie szeroki wachlarz frakcji odpadów 

komunalnych. Dlatego spośród wszystkich gmin, które zamknęły ankiety, wybrano 

gminy o następujących warunkach: 

                                                           

 
42 W świetle ponad 20 gmin, które w ankiecie podają ponad 10 stacjonarnych PSZOKów i 4 gmin, które 

podają ponad 100, trudno stwierdzić, na ile PSZOKi te odpowiadają intencjom ustawodawcy. 
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 prowadzenie w gminie przynajmniej jednego stacjonarnego PSZOK, 

 podanie rocznych kosztów prowadzenia PSZOK, 

 przyjmowanie w PSZOK przynajmniej 10 z 22 wymienionych w ankiecie frakcji 

odpadów komunalnych, 

 przyjęcie w ramach prowadzonych PSZOK (w tym również mobilnych, jeśli były 

prowadzone w tej samej gminie równolegle ze stacjonarnymi) w ciągu roku 

przynajmniej 15 kg odpadów (z wyłączeniem odpadów zmieszanych) w 

przeliczeniu na jednego stałego mieszkańca gminy. 

Powyższe warunki spełnia 38 gmin. 13 gmin w tej grupie podało wartości kosztów, 

które po przeliczeniu względem liczby stałych mieszkańców dały wartości powyżej 70 

zł rocznie, a 12 gmin – powyżej 400 zł. Wynika to najprawdopodobniej z nieuwagi 

ankietowanych i wpisaniu kwot w zł zamiast w tys. zł. Dlatego zdecydowano o 1000-

krotnym zmniejszeniu kwot źródłowych, dzięki czemu roczne koszty prowadzenia 

PSZOK per capita nie przekraczają 10 zł w żadnej z 38 gmin i jednocześnie nie 

przekraczają 5 zł w przypadku 37 gmin. 38-a gmina należy do grupy gmin 

turystycznych, która w szczycie sezonu szacuje ok. 15-krotność liczby stałej ludności 

gminy i stąd może wynikać jej ponad 2-krotnie wyższy wskaźnik kosztów per capita 

niż drugiej najdroższej pod tym względem gminy. W tabeli 23 zaprezentowano dane 

oraz mierniki kosztów i efektów prowadzenia PSZOK w omawianej grupie gmin wg 

następującego oznaczenia: 

 liczba stacjonarnych PSZOK wykazanych w ankiecie (1), 

 liczba frakcji odpadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK (wg ankiet) (2), 

 masa przyjętych w PSZOK w ciągu roku odpadów komunalnych wszystkich frakcji 

z wyjątkiem odpadów zmieszanych (dane wg ankiet) w przeliczeniu na 1 

mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 r. (dane BDL GUS) [kg] (3), 

 roczny koszt prowadzenia PSZOK (dane wg ankiet) w przeliczeniu na 1 

mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2013 r. (dane BDL GUS) [zł] (4), 

 roczny koszt prowadzenia PSZOK w przeliczeniu na 1 Mg przyjętych w PSZOK 

odpadów komunalnych wszystkich frakcji z wyjątkiem odpadów zmieszanych 

(dane wg ankiet) [zł] (5), 

 dodatkowo w odniesieniu do gmin, które oszacowały wahania liczby ludności 



93 

 

 

podano relację liczby ludności wykazanej przez ankietowanych w szczycie ruchu 

turystycznego, do liczby ludności stale zamieszkałej (wg ankiet) (6). 

Gminy uszeregowano wg wartości miernika (4). Typy gmin oznaczono literami 

„M” w przypadku gmin miejskich, „W” w przypadku gmin wiejskich i „MW” w 

przypadku gmin miejsko-wiejskich. Oznaczenie rozszerzonego władztwa oznacza, iż 

gmina odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne nie tylko z nieruchomości 

zamieszkałych, ale również z niezamieszkałych. 
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Tabela 23. Koszty i efekty prowadzenia PSZOK w wybranych gminach 

województwo powiat gmina 

typ 

gminy 

rozszerzone 

władztwo 

1 

 

2 

 

3 

[kg] 

4 

[zł] 

5 

[zł/Mg] 

6 

 

małopolskie Tarnów Tarnów M TAK 2 14 34,97 0,12 3,443  

śląskie rybnicki Czerwionka-Leszczyny MW TAK 1 15 35,97 0,71 19,824  

świętokrzyskie opatowski Opatów MW TAK 1 19 20,82 0,98 47,135  

zachodniopomorskie gryficki Trzebiatów MW TAK 2 11 38,94 1,20 30,846  

kujawsko-pomorskie bydgoski Osielsko W NIE 1 21 21,05 1,56 74,232  

pomorskie kwidzyński Kwidzyn M NIE 1 14 15,14 1,67 110,486  

łódzkie zgierski Głowno M NIE 1 13 18,48 2,43 131,488  

dolnośląskie zgorzelecki Zawidów M TAK 1 10 53,73 2,99 55,579  

wielkopolskie wrzesiński Września MW NIE 1 12 25,51 3,29 129,094  

lubelskie zamojski Krasnobród MW NIE 1 13 22,36 4,14 185,254 1,5 

śląskie myszkowski Myszków M NIE 1 12 17,76 4,37 246,079  

łódzkie piotrkowski Rozprza W NIE 1 17 17,95 4,57 254,306  

opolskie nyski Paczków MW TAK 1 18 19,76 5,01 253,729  

mazowieckie miński Dębe Wielkie W NIE 1 16 17,52 5,02 286,470  

zachodniopomorskie wałecki Wałcz M NIE 1 14 19,37 5,34 275,591  

dolnośląskie jaworski Bolków MW TAK 1 11 22,46 5,90 262,472  

mazowieckie legionowski Serock MW NIE 2 13 19,18 6,22 324,388 1,3 

mazowieckie piaseczyński Piaseczno MW TAK 1 14 25,08 6,55 261,010  

dolnośląskie oławski Oława M TAK 1 17 18,03 8,84 490,224  

opolskie krapkowicki Gogolin MW NIE 1 17 38,83 9,63 247,924 1,1 

śląskie mikołowski Mikołów M TAK 1 14 73,12 9,80 134,096  

lubelskie puławski Puławy M NIE 1 19 25,95 10,18 392,482  

zachodniopomorskie kamieński Międzyzdroje MW TAK 1 11 32,03 10,31 321,863 10,8 

kujawsko-pomorskie nakielski Mrocza MW NIE 1 12 68,60 11,59 168,882  

lubelskie lubelski Borzechów W TAK 1 11 15,63 13,01 832,335  

zachodniopomorskie myśliborski Dębno MW NIE 1 13 48,77 13,49 276,637  

opolskie prudnicki Biała MW NIE 1 16 15,68 13,56 864,796  

lubuskie międzyrzecki Pszczew W NIE 1 12 37,32 14,05 376,553  

mazowieckie przasnyski Jednorożec W TAK 1 15 43,73 15,73 359,825  

dolnośląskie wałbrzyski Jedlina-Zdrój M TAK 1 12 20,41 17,40 852,607  

lubuskie żarski Lubsko MW NIE 1 14 18,52 18,78 1013,733  

śląskie bielski Wilkowice W TAK 1 14 30,98 19,02 613,949  

zachodniopomorskie policki Nowe Warpno MW TAK 1 13 19,18 26,32 1372,213 1,1 

podkarpackie bieszczadzki Czarna W NIE 13 15 39,83 26,77 671,987 2,0 

pomorskie pucki Hel M TAK 1 15 23,93 32,72 1367,210 4,1 

kujawsko-pomorskie nakielski Nakło nad Notecią MW NIE 11 12 47,90 39,92 833,459  

śląskie mikołowski Ornontowice W NIE 1 13 35,90 44,54 1240,594  

pomorskie pucki Jastarnia M TAK 1 13 273,13 91,56 335,224 14,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gmin oraz danych BDL GUS. 
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66  KKoosszzttyy  aaddmmiinniissttrroowwaanniiaa  ssyysstteemmeemm  

Badając koszty administrowania systemem zadano tylko 2 pytania ankietowanym: 

o liczbę etatów zaangażowanych w gminie do administracji systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi (szacunki – w większości małych gmin nie sposób precyzyjnie 

rozdzielić tych obowiązków od innych) oraz o sumę szacowanych rocznych kosztów 

administracyjnych systemu (w tym m.in. płace z pochodnymi płac, materiały biurowe, 

korespondencja, telefony, wyposażenie biura, energia, egzekucja opłat). Przeliczając 

kwoty wykazane jako łączne koszty względem liczby etatów otrzymano wskaźnik 

łącznych rocznych kosztów administrowania systemem w przeliczeniu na 1 etat. 

Niestety wyniki są bardzo trudne nie tylko do przedstawienia, ale również 

interpretacji, ponieważ ponad 25% gmin wykazuje w ankietach koszty przypadające na 

1 etat ponad 10 mln zł rocznie. Wynika to najprawdopodobniej z masowego 

omyłkowego wpisania w arkusz odpowiedzi zł zamiast wymaganych tys. zł. Niestety 

nie sposób odpowiedzialnie stwierdzić, które gminy wprowadziły dane omyłkowo, 

ponieważ na tego typu błędy nakładają się inne w tym przede wszystkim błąd 

polegający na niewłaściwej z punktu widzenia celu badania interpretacji kosztów 

średniorocznych oraz błąd szacowania liczby etatów. Stąd koniecznym jest przyjęcie 

założenia, iż podane kwoty źródłowe, za pomocą których uzyskano koszty przypadające 

na 1 etat przynajmniej 1 mln zł rocznie powinny być 1000 razy mniejsze. W związku z 

tym po odpowiednim przeliczeniu podanych kwot źródłowych uzyskane w ten sposób 

dane poddano dalszym analizom, gdyż zabieg ten daje rozsądne wartości 10 i 90 

percentyla kosztów administracyjnych w przeliczeniu na 1 etat (odpowiednio 25 tys. zł i 

115 tys. zł) uzyskanych na próbie 1824 gmin. 

Korzystając z danych zebranych w badaniu ankietowym oraz danych GUS 

skonstruowano 7 wskaźników umożliwiających analizę rocznych kosztów 

administrowania systemem gospodarowania odpadami. Szacunkowe dane o kosztach 

(zmodyfikowane wg podanej wyżej metody) oraz szacunkowe dane o liczbie etatów 

zestawiono z publikowanymi w Banku Danych Lokalnych GUS danymi o liczbie 

ludności w gminach oraz o ilości zebranych zmieszanych odpadach komunalnych, które 

również publikowane są wg gmin. Powstały w ten sposób następujące mierniki (tab. 24 
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i 25): 

 roczne koszty administracyjne gminy w przeliczeniu na 1 etat [tys. zł] (1), 

 liczba mieszkańców gminy wg stanu na 31.12.2013 r. w przeliczeniu na 1 etat [tys.] 

 (2), 

 ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych ogółem w 2012 r. w 

przeliczeniu na 1 etat [Mg] (3), 

 ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2012 r.43 w gospodarstwach 

domowych w przeliczeniu na 1 etat [Mg] (4), 

 roczne koszty administracyjne gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wg 

stanu na 31.12.2013 r. [zł] (5), 

 roczne koszty administracyjne gminy w przeliczeniu na 1 Mg zmieszanych 

odpadów komunalnych zebranych ogółem w 2012 r [zł] (6), 

 roczne koszty administracyjne gminy w przeliczeniu na 1 Mg zmieszanych 

odpadów komunalnych zebranych w gospodarstwach domowych w 2012 r [zł] (7), 

Tabela 24. Wybrane miary rozkładu empirycznego mierników rocznych 

kosztów administracyjnych w 1163 gminach z podstawowym władztwem nad 

odpadami 

 
miernik 

1 

[tys. zł] 

2 

[tys.] 

4 

[Mg] 

5 

[zł] 

7 

[zł] 

k
w

an
ty

le
 r

zę
d
u

 k
 

k = 0,1 25,00 3,16 128,87 3,32 24,94 

k = 0,2 34,59 3,93 213,52 4,86 41,82 

k = 0,3 40,00 4,55 278,88 6,13 60,72 

k = 0,4 45,98 5,11 375,02 7,59 79,14 

k = 0,5 (mediana) 50,92 5,85 470,74 8,72 108,19 

k = 0,6 58,00 6,74 627,15 10,06 137,58 

k = 0,7 64,11 7,76 803,36 11,74 182,94 

k = 0,8 76,50 9,04 1136,76 13,88 249,25 

k = 0,9 100,00 11,53 1631,36 18,59 451,37 

 średnia wewn.* 53,77 6,27 591,03 9,20 132,98 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gmin oraz danych BDL GUS. * - średnia 

wewnętrzna obliczana na podstawie 80% przypadków po odrzuceniu po 10% skrajnych wartości. 

Dane o 1824 gminach, które umożliwiły w badaniu ankietowym obliczenie 

wymienionych wyżej wartości, przedstawiono w dwóch tabelach (24 i 25) w podziale 

                                                           

 
43 Dane za rok 2013 nie są dostępne w chwili opracowywania niniejszej ekspertyzy. 
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na gminy, które zdecydowały o przejęciu władztwa nad odpadami komunalnymi z 

nieruchomości niezamieszkałych (władztwo rozszerzone), oraz gminy, które na 

rozszerzenie władztwa się nie zdecydowały (władztwo podstawowe). Rodzaj władztwa 

nad odpadami jest bowiem głównym kryterium różnicującym zakres i ilość czynności 

administracyjnych, stąd można się spodziewać różnic również w kosztach. Mierniki 

wydajności pracy (3 i 4) oraz mierniki efektywności kosztów (6 i 7) należy zestawiać w 

odniesieniu do strumienia odpadów, którym zajmuje się dany urząd, dlatego w tabelach 

24 i 25 zestawiono po 5 mierników pomijając po dwa nieistotne. 

Tabela 25. Wybrane miary rozkładu empirycznego mierników rocznych 

kosztów administracyjnych w 661 gminach z rozszerzonym władztwem nad 

odpadami 

 
miernik 

1 

[tys. zł] 

2 

[tys.] 

3 

[Mg] 

5 

[zł] 

6 

[zł] 

k
w

an
ty

le
 r

zę
d
u

 k
 

k = 0,1 26,00 2,61 203,30 4,17 19,49 

k = 0,2 36,00 3,64 309,95 5,60 33,75 

k = 0,3 42,00 4,25 401,78 7,16 46,26 

k = 0,4 50,00 4,87 548,44 8,59 61,74 

k = 0,5 (mediana) 59,20 5,71 685,75 10,13 77,28 

k = 0,6 67,80 6,71 905,80 11,62 103,37 

k = 0,7 78,50 7,70 1274,52 14,19 133,14 

k = 0,8 91,65 9,12 1726,13 17,27 202,17 

k = 0,9 126,67 10,98 2670,08 23,82 299,72 

 średnia wewn.* 62,66 6,10 901,50 11,00 99,93 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gmin oraz danych BDL GUS. * - średnia 

wewnętrzna obliczana na podstawie 80% przypadków po odrzuceniu po 10% skrajnych wartości. 
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77  PPooddssuummoowwaanniiee  ii  wwnniioosskkii  

Z przeprowadzonych badań wynika, że w większości gmin miejskich próg 

akceptowalności społecznej obliczany jako relacja opłaty do średnich dochodów do 

dyspozycji danego województwa lub Polski oscylował wokół 1% (12,5 zł średnio dla 

kraju), przy czym dla stawek od odbioru odpadów segregowanych poziom ten był bliski 

1% i poniżej 1% nawet do 0,68%. W prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami 

maksymalny próg nie powinien przekraczać 1,2-1,3% (15,00-16,30 zł w skali kraju) 

udziału opłaty w dochodach do dyspozycji lub rozporządzalnych; poziom minimalny, to 

poziom zerowania się systemu w przypadku wystąpienia nadwyżki. 

W przypadku niesegregowanych odpadów wskaźnik udziału wynosił maksymalnie 

w większości badanych gmin do około 1,6% (20 zł), głównie w granicach 1,15% - 1,3% 

(14,40 - 16,30 zł), chociaż spotkano się również ze stawką 50 zł od osoby. Z uwagi na 

to, że w zasadzie poziom opłaty za odbiór odpadów przy deklaracji braku segregacji ma 

raczej charakter zachęcający do segregacji, nie zaleca się ustalania maksymalnych i 

minimalnych progów poziomu tej opłaty. 

W gminach, w których system nie bilansował się, w celu jego zbilansowania 

wyliczone stawki za odpady segregowane nie przekraczały poziomu wskaźnika udziału 

opłaty w dochodach ludności: 1,8% (22,50). Bardzo wysokie stawki opłat, które 

występują w niektórych gminach, jak wynika ze wstępnego rozeznania autorów, 

świadczą raczej o pewnej niegospodarności w gospodarce odpadami w tych gminach. 

Z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami wybranych gmin do tzw. case 

study wynika, że przedsiębiorstwa odbierające odpady od mieszkańców 

prawdopodobnie podwyższą kwoty za ich odbiór w kolejnych przetargach. Jako 

uzasadnienie podano fakt kosztu świadczenia usługi przez (głównie niemiejskie) 

przedsiębiorstwa na tzw. granicy opłacalności. Przedsiębiorstwa w celu wygrania 

przetargu obniżały maksymalnie ofertę swojej usługi. W wielu przypadkach 

doprowadziło to do braku osiągnięcia zadowalającej stopy zysku lub po prostu jej 

braku. Zapowiadane podwyżki miały by być wyższe od dotychczas obowiązujących o 

około 30%. W kwocie tej mieścić miałyby się także potencjalne koszty nowoczesnych 

RIPOK, przede wszystkim nowobudowanych spalarni odpadów. Z przewidywań 
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autorów tego raportu wynika, że spalarnie te mogą być istotnym podmiotem 

(elementem łańcucha systemu) wpływającym w przyszłości na wysokość kosztów 

całego systemu. Niejasne w chwili obecnej są poziomy przewidywanych odpisów 

amortyzacyjnych tych obiektów, tzn. czy część finansowana przez UE również będzie 

podlegać odpisom amortyzacyjnym czy nie. Niejasna jest również sprawa kwot dla 

partnerów prywatnych zapewniających im zadawalającą stopę zwrotu z inwestycji. Nie 

wiadomo również jaki ostateczny strumień odpadów dotrze do tych spalarni i czy 

zapewni pokrycie przynajmniej kosztów operacyjnych. Jeśli Ustawodawca zamiast 

"rynku" określi preferencje odbioru odpadów przez te RIPOK, to zaczną one 

funkcjonować w praktyce na rynku monopolu regionalnego czy ponad regionalnego 

podlegając sektorowi energetycznemu, co będzie sprzyjać tzw. dyktatowi cen. Dlatego 

próbując łączyć wyniki badań dotyczących wydatków na usługi gospodarki odpadami 

ponoszonymi przez mieszkańców oraz wyniki ankiet, jak i dotychczas 

przeprowadzonych wywiadów, wydaje się, że bardziej właściwe jest przyjęcie wersji II 

progu akceptowalności społecznej obliczonej jako różnica 5% dochodu 

rozporządzalnego na 1 mieszkańca i 3% dochodu do dyspozycji na 1 mieszkańca. 

Wersja ta (próg) ma jednak bardziej charakter ekonomiczny niż społeczny, biorąc pod 

uwagę obecnie obowiązujące stawki opłaty i bilansowanie się systemu. 

Proponowane opłaty według obowiązujących metod prezentuje tabela 26. W tabeli 

tej pokazano wyniki opłaty według tzw. wersji II dla metody na 1 mieszkańca. Wyniki 

tej metody wykorzystano do wyliczenia stawek dla innych metod według klucza, że 1 

mieszkaniec zużywa przeciętnie 3 m³ wody, a gospodarstwo domowe w Polsce liczy 

średnio 2,81 osób44. Z kolei przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 

wynosi 25,9 m² 45, czyli na przeciętne gospodarstwo domowe: 72,78 m².  

 

 

 

                                                           

 
44 http://www.liczby.pl/baza-wiedzy/warunki-zycia/pytania/jaka-jest-przecietna-liczba-osob-w-

gospodarstwie-domowym 
45 http://www.liczby.pl/baza-wiedzy/warunki-zycia/pytania/jaka-jest-przecietna-powierzchnia-uzytkowa-

mieszkania-na-1-osobe 
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Tabela 26 Proponowane maksymalne stawki opłat według obowiązujących 

metod (wersja II)  [zł]  

Kod Jednostka 

terytorialna 

Na 1 

mieszkańca 

Na 1 m² 

powierzchn

i 

Na 1 

gospodarstwo 

domowe 

Na 1 m³ 

zużytej 

wody 
0000000000 Polska 27,37 0,95 76,91 9,12 
1100000000 ŁÓDZKIE 27,52 0,94 77,33 9,17 
1140000000 MAZOWIECKIE 35,70 0,73 100,32 11,90 
2120000000 MAŁOPOLSKIE 25,59 1,01 71,91 8,53 
2240000000 ŚLĄSKIE 27,93 0,93 78,48 9,31 
3060000000 LUBELSKIE 23,67 1,09 66,51 7,89 
3180000000 PODKARPACKIE 21,12 1,23 59,35 7,04 
3200000000 PODLASKIE 26,62 0,97 74,80 8,87 
3260000000 ŚWIĘTOKRZYSKIE 23,98 1,08 67,38 7,99 
4080000000 LUBUSKIE 26,27 0,99 73,82 8,76 
4300000000 WIELKOPOLSKIE 25,14 1,03 70,64 8,38 
4320000000 ZACHODNIOPOMORSKIE 26,38 0,98 74,13 8,79 
5020000000 DOLNOŚLĄSKIE 28,28 0,92 79,47 9,43 
5160000000 OPOLSKIE 25,49 1,02 71,63 8,50 
6040000000 KUJAWSKO-POMORSKIE 24,58 1,05 69,07 8,19 
6220000000 POMORSKIE 30,06 0,86 84,47 10,02 
6280000000 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 23,17 1,12 65,11 7,72 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabel 1 i 2. 

Z uwagi na to, że dochody ludności gmin wiejskich są średnio o ponad 35% niższe 

od dochodów ludności miejskiej46 sugeruje się obniżenie maksymalnych stawek dla 

gmin wiejskich o te 35%. Potwierdzają to wyniki ankiet i wywiadów, że w gminach 

wiejskich opłaty są z reguły niższe a system finansowy całego procesu i tak się domyka. 

W tabeli 27 zaprezentowano sugerowane opłaty dla gmin wiejskich. 

 

 

 

 

 

                                                           

 
46 Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w klatach 2000-2011. Zróżnicowanie 

miasto-wieś. Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2013, s. 24. 

http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=6
http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=12
http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=9
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Tabela 27 Proponowane maksymalne stawki opłat według obowiązujących 

metod (wersja II) dla gmin wiejskich w [zł]  

Kod Jednostka 

terytorialna 

Na 1 

mieszkańca 

Na 1 m² 

powierzchn

i 

Na 1 

gospodarstwo 

domowe 

Na 1 m³ 

zużytej 

wody 
0000000000 Polska 18,29 0,63 51,40 6,10 
1100000000 ŁÓDZKIE 18,39 0,63 51,68 6,13 
1140000000 MAZOWIECKIE 23,86 0,48 67,05 7,95 
2120000000 MAŁOPOLSKIE 17,10 0,68 48,06 5,70 
2240000000 ŚLĄSKIE 18,67 0,62 52,45 6,22 
3060000000 LUBELSKIE 15,82 0,73 44,45 5,27 
3180000000 PODKARPACKIE 14,12 0,82 39,66 4,71 
3200000000 PODLASKIE 17,79 0,65 49,99 5,93 
3260000000 ŚWIĘTOKRZYSKIE 16,03 0,72 45,04 5,34 
4080000000 LUBUSKIE 17,56 0,66 49,34 5,85 
4300000000 WIELKOPOLSKIE 16,80 0,69 47,21 5,60 
4320000000 ZACHODNIOPOMORSKIE 17,63 0,66 49,54 5,88 
5020000000 DOLNOŚLĄSKIE 18,90 0,61 53,11 6,30 
5160000000 OPOLSKIE 17,04 0,68 47,87 5,68 
6040000000 KUJAWSKO-POMORSKIE 16,43 0,70 46,16 5,48 
6220000000 POMORSKIE 20,09 0,58 56,45 6,70 
6280000000 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 15,49 0,75 43,51 5,16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabel 1 i 2. 

7.1 Wyniki badań ankietowych 

Analizując wyniki ankiet można określić tzw. wskaźniki kosztów jednostkowych 

ułatwiające utworzenie algorytmu wyliczenia opłaty na podstawie danych otrzymanych 

z gmin i przedsiębiorstw. Koszty całkowite będące podstawą do wyliczenia tego 

wskaźnika są to de facto środki do zapłacenia przez gminę, a ostatecznie przez 

mieszkańców według różnych przyjętych w ustawie metod potrzebnych dla 

prawidłowej kalkulacji opłaty całego procesu odbioru i przetworzenia odpadów 

komunalnych. Algorytm ten składa się z dwóch podstawowych części. Część pierwsza 

to koszty generowane przez gminę. Druga część zawierająca w zasadzie trzy składowe 

reprezentuje koszty (dla gminy) szeroko rozumianego przedsiębiorstwa (z przyjętą 

przez przedsiębiorstwo stopą zysku). Z punktu widzenia przedsiębiorstwa są to 

przychody. 

Pierwsza składowa w tej drugiej części to koszty odbioru odpadów od 

http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=6
http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=12
http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_tery.tery_opis?p_tery_id=9
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mieszkańców. Druga to koszty prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK) oraz trzecia – koszty przetwarzania tych odpadów, czyli między 

innymi koszty regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

(RIPOK) powiększone o skalkulowany zysk. Te wszystkie składowe zatem, wliczając 

w to koszty administrowania systemem, muszą być pokryte przez gminę. Gmina jest 

zatem odpowiedzialna za metodę i strategię zbiórki opłaty od mieszkańców. 

Próbą stworzenia pełnego algorytmu wyliczenia kosztów całkowitych i 

jednostkowych dla wybranych regionów kraju zajęli się między innymi M. Walny i E. 

Górnicki. Jednak z obserwacji autorów dla celu tego raportu po analizie wyników 

ankiet, rozmowach z przedstawicielami gmin oraz przedsiębiorstw gospodarki 

odpadami, tworzenie zbyt szczegółowego rachunku kosztów indywidualnie dla 

poszczególnych gmin w układzie terytorialnym oraz w podziale na rodzaje gmin i 

gospodarstw domowych jest bezcelowe z uwagi na różne układy odniesienia tego 

rachunku występujące w poszczególnych gminach. Dlatego ograniczono się do 

przedstawienia ogólnych ram algorytmu, w którym konkretne wartości powinny zostać 

podstawione przez poszczególne gminy. Ramy tego algorytmu są następujące: 

Część I - koszty administrowania  

W teorii na koszty te składać powinny się: 

1) koszty osobowe osób obsługujących system, 

2) koszty materiałowe 

3) inne koszty 

Część II. Koszty przedsiębiorstw 

1. Koszty przedsiębiorstwa odbierającego odpady  

2. Koszty przedsiębiorstwa obsługującego punkty selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK)  

3. Koszty zagospodarowania odpadów  

W zależności od rozwiązań przyjętych w gminie, po stronie gminy może 

spoczywać odpowiedzialność także za koszty PSZOK, w niektórych przypadkach także 

za koszty odbioru odpadów i koszty ich zagospodarowania. Zależy to od tego, czy 

gmina jest również właścicielem poszczególnych przedsiębiorstw. Taka sytuacja 

występuje na przykład podczas prowadzenia przez gminę gospodarki odpadami w 

formie jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego lub spółki prawa 
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handlowego, którego gmina jest dominującym właścicielem. Teoretycznie forma spółki 

prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) 

separuje odpowiedzialność gminy za dostarczanie danego rodzaju usługi w 

przeciwieństwie do jednostki budżetowej i zakładu budżetowego, przerzucając 

odpowiedzialność na przedsiębiorstwo, jednak w praktyce z uwagi na historyczne 

odniesienia mieszkańcy gminy utożsamiają takie przedsiębiorstwo z gminą. Poza tym, 

jak wynika z badań, nawet w przypadku realizacji wymienionych usług w części drugiej 

przez przedsiębiorstwa nie związane z gminą, w zależności od ustaleń pomiędzy gminą 

a danym przedsiębiorstwem, gmina może przejąć koszty organizowania PSZOK oraz 

dostarczania mieszkańcom pojemników lub na przykład worków. 

Syntetyzując cały proces odbioru i zagospodarowania odpadów niezależnie od 

wykonawcy i właściciela można generalnie podzielić na 4 segmenty/moduły: (1) koszty 

administrowania, (2) koszty odbioru odpadów od mieszkańców, (3) koszty prowadzenia 

PSZOK oraz (4) koszty zagospodarowania odpadów. Dla gminy jako osoby prawnej 

odpowiedzialnej za funkcjonowanie całego systemu te cztery centra kosztów stanowią 

podstawę do kalkulacji całkowitych kosztów funkcjonowania systemu, a także 

wykładnię do wyliczenia kosztu jednostkowego w zależności od przyjętej metody, co 

stanowi bazę do kalkulacji wysokości opłaty, jaką powinni płacić mieszkańcy. 

Do uzyskania pełnego rachunku gmina powinna wkalkulować także wielkość 

kwoty, którą część mieszkańców nie zapłaci w terminie lub nie zapłaci w ogóle w 

zakładanym okresie. Wiąże się to z tzw. zjawiskiem elastyczności cenowej i 

dochodowej popytu, które w najogólniejszym ujęciu mówi o możliwościach płacenia za 

daną usługę w zależności od poziomu cen lub poziomu dochodów usługobiorcy. Nie 

mniej jednak, niezależnie od tych szacunków gmina musi podjąć decyzję o 

potencjalnym subsydiowaniu osób zalegających z opłatą albo przez pozostałych 

mieszkańców (stąd koszty jednostkowe na mieszkańca będą wyższe), albo przez budżet 

gminy. Drugim ryzykiem dodatkowego obciążania budżetu gminy jest potencjalny brak 

akceptowalności społecznej wyliczonej opłaty. Zjawisko to może wystąpić w 

szczególności w sytuacji odbioru odpadów przez nowobudowane nowoczesne spalarnie. 

Z rozpoznania rynku wynika, że taka spalarnia będzie pobierać opłatę za przyjęcie 1 Mg 

odpadów co najmniej w wysokości 400 zł za 1 Mg. Przewiduje się, że w przyszłości 

poziom tej opłaty powinien rosnąć. Jeżeli przedsiębiorstwo odbierające odpady będzie 
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je dostarczać do takiej spalarni wzrośnie koszt łącznej usługi odbioru i 

zagospodarowania odpadów w porównaniu z innymi alternatywnymi z reguły tańszymi 

obecnie rozwiązaniami. 

Powyższe założenia można przedstawić w postaci modelu (algorytmu) wyliczania 

opłaty za cały proces odbioru, obsługi i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Poszczególne składowe tego modelu stanowić będą pewne oddzielne moduły: kosztów 

administrowania systemu (pierwszy moduł), kosztów odbioru odpadów – drugi moduł, 

koszty prowadzenia PSZOK (3 moduł) oraz koszty zagospodarowania odpadów – 

moduł 4. Suma dopuszczalnej wysokości opłaty równa będzie sumie maksymalnych 

składowych (4 modułów). Istnieje możliwość innego przedstawienia tego algorytmu na 

przykład z osobnym wydzieleniem kosztów recyklingu i korzyści z tego recyklingu oraz 

bardziej szczegółowymi podziałami. 

Model ten można zatem ująć w postaci wzoru: 

C = G+ O*o +P*p +R*r, 

gdzie: 

 C – to całkowity poziom opłaty, który następnie będzie przeliczany na opłatę 

jednostkową w zależności od metody, na przykład przy metodzie od liczby 

mieszkańców, C będzie dzielony przez liczbę mieszkańców, przy metodzie od 

gospodarstwa domowego odpowiednio przez średnią liczbę osób składających 

się na gospodarstwo domowe, przy metodzie od wody odpowiednio przez 

przewidywaną ilość zużycia wody na mieszkańca, przy metodzie od 

powierzchni odpowiednio na powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych w 

danej gminie; 

 G – koszt administrowania przez gminę, w tym: koszt etatów wraz z 

pochodnymi przeznaczonych wyłącznie do administracji systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi (w przypadku małych gmin, gdzie 

jedna osoba zajmuje się kilkoma sprawami, można oszacować wartości 

ułamkowe); koszt materiałów biurowych, korespondencji, telefonów, 

wyposażenia stanowisk pracy obsługujących system, egzekucji opłat itp. Gmina 

może również wyposażyć mieszkańców w worki i pojemniki, co stanowiłoby 

dodatkowy koszt obecny zwykle w module O*o. 

 O – koszty przedsiębiorstwa odbierającego odpady; 
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 o – marża zysku przedsiębiorstwa odbierającego odpady; 

 P – koszty prowadzenia i odbioru odpadów z PSZOK (mogą one stanowić 

fragment kosztów przedsiębiorstwa odbierającego odpady od mieszkańców, 

wtedy moduł 2 i 3 stanowiłyby jeden moduł); 

 p – marża przedsiębiorstwa obsługującego PSZOK; 

 R – koszty funkcjonowania RIPOK; 

 r – marża zysku RIPOK; (w ramach tego modułu wchodzą także koszty 

recyklingu skorygowane przez korzyści z tego recyklingu, które powinny 

wpłynąć na potencjalne obniżenie kosztów modułu 4) 

Koszty przedsiębiorstw, niezależnie w jakiego rodzaju module one występują są 

rodzajowo podobne. Najogólniej są to koszty transportu (paliwo), energii, wody, 

amortyzacji, koszty materiałowe oraz koszty osobowe z pochodnymi, usługi obce i 

inne. Można je przedstawić także w tzw. układzie kalkulacyjnym, czyli w podziale na 

koszty bezpośrednie i pośrednie. Przykładowy podział takich kosztów w ujęciu 

szczegółowym prezentuje tabela 28. 

Tabela 28. Przykładowe koszty w układzie kalkulacyjnym jednego z działów w 

przedsiębiorstwie gospodarki odpadami 

Lp. Wyszczególnienie 

1 Amortyzacja 

2 Paliwo 

3 Ogumienie 

4 Worki i woreczki 

5 Zakup pojemników 

6 Części do remontu sprzętu 

7 Materiały biurowe 

8 Prenumerata, ogłoszenia, wydawnictwa 

9 Odzież robocza 

10 Materiały różne 

11 Sprzedaż wewnętrzna 

12 Remonty zlecone sprzętowo - transportowe 

13 Wynagrodzenia 

14 Składki na ubezpieczenia społeczne 

15 Odpis na ZFŚS 

16 Usługi sprzętowo - transportowe obce 

17 Unieszkodliwianie odpadów (medyczne + niebezpieczne) 

18 Remonty pojemników  

19 Różne usługi zlecone  

20 Usługi medyczne 

21 Ekspertyzy, projekty, ISO, ogłoszenia, noclegi 

22 Leasing sprzętu 

23 Dzierżawa, najem, składowanie  

24 Ochrona mienia 
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25 Rozmowy telefoniczne 

26 X-track, sieć RRL, opłata za częstotliwość 

27 Posiłki regeneracyjne 

28 VAT nie do odliczenia 

29 Winiety 

30 Podatek drogowy 

31 Opłata skarbowa 

32 Limit kilometrów i delegacje 

33 Ubezpieczenia majątkowe  

34 Kursy, szkolenia, konferencje 

35 Szkolenia BHP 

36 Pozostałe koszty 

37 Razem koszty bezpośrednie 

38 Koszty warsztatu 

39 Koszty wydziałowe 

40 Koszty ogólnozakładowe 

41 Koszty ogółem 

Źródło: Przedsiębiorstwo gospodarki odpadami 

Dodatkowo należy uwzględnić planowane koszty inwestycyjne dla prognozy zmian 

kosztów amortyzacji (można to ująć w postaci współczynnika). Jest to istotne do 

prognozowania ceny maksymalnej. Współczynnikiem także trzeba będzie korygować 

takie pozycje jak inflacja, ogólny wzrost cen energii, w tym paliw. 

Wydaje się niecelowe kalkulowanie przez gminę kosztów funkcjonowania takiego 

przedsiębiorstwa lub wręcz jego założenia, na przykład poprzez odniesienie tych 

kosztów do liczby wozów czy wozokilometrów lub długości tras. Szacunki takie, choć 

niektórzy eksperci podejmują się takowych będą obarczone błędem. Należałoby w nich 

uwzględnić wszystkie koszty pośrednie przedsiębiorstwa, w tym koszty remontów, 

rezerw wozów, przestojów, również koszty cyklicznego (sezonowego) zatrudniania 

części pracowników, itp. Dlatego wygodniejszą metodą dla gminy będzie uzyskanie 

tych danych bezpośrednio albo od przedsiębiorstwa, które przed wprowadzeniem 

znowelizowanej ustawy odbierało odpady od mieszkańców, albo kilku innych 

przedsiębiorstw (dla porównania), na przykład komunalnych, do danych których gminy 

miałyby łatwiejszy dostęp. Nie zaleca się także gminom rozważań na temat 

restrukturyzacji danego przedsiębiorstwa celem wskazania źródeł obniżki kosztów. 

Udział w przetargach, jak pokazała rzeczywistość stał się wystarczającym bodźcem do 

dokonywania restrukturyzacji wewnątrz tych przedsiębiorstw. 

Koszty w poszczególnych modułach będą wielkością i strukturą różnić się. 

Niektóre rodzaje kosztów będą jednak szczególne dla danego rodzaju działalności. Na 
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przykład w module 4 proces recyklingu w założeniu miał się niejako sam finansować, 

czyli mieszkaniec nie miał do niego dokładać. Jednak, jak wykazała praktyka koszty te 

są wyższe w zdecydowanej większości przypadków od przychodów ze sprzedaży 

surowców wtórnych. Element ten jest o tyle ważny, że wpływa na różnicowanie opłaty, 

tzn. selekcja obniża, brak selekcji podwyższa opłatę, chociaż na razie sam recykling 

(generalnie) wpływa na wzrost kosztów, a nie na jego obniżenie. 

7.2 Koszty modułu I 

Koszty administrowania systemem w szczegółach prezentuje rozdział 6. Dane z 

tabeli 24 i 25 prezentują wysokość kosztów administrowania (G). Syntetycznie dane te 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca  prezentuje tabela 29.  

Tabela 29. Jednostkowe roczne koszty gminy – wybrane miary rozkładu 

empirycznego 

 

 

jednostkowe koszty administracyjne 

ze 1163 gmin z podstawowym 

władztwem nad odpadami 

[zł] 

jednostkowe koszty administracyjne z 

661 gmin z rozszerzonym władztwem 

nad odpadami 

[zł] 

k
w

an
ty

le
 r

zę
d
u

 k
 

k = 0,1 3,32 4,17 

k = 0,2 4,86 5,60 

k = 0,3 6,13 7,16 

k = 0,4 7,59 8,59 

k = 0,5 (mediana) 8,72 10,13 

k = 0,6 10,06 11,62 

k = 0,7 11,74 14,19 

k = 0,8 13,88 17,27 

k = 0,9 18,59 23,82 

 średnia wewn.* 9,20 11,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gmin oraz danych BDL GUS. * - średnia 

wewnętrzna obliczana na podstawie 80% przypadków po odrzuceniu po 10% skrajnych wartości. 

Zgodnie z założeniami przyjętych analiz można przyjąć, że koszt maksymalny w 

przypadku zarządzania odpadami tylko z nieruchomości zamieszkałych w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca (M) w okresie 1 roku wynosił 18,59 zł (1,55 zł/msc), a w odniesieniu 

do rozszerzonego władztwa, czyli łącznie z odbiorem odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych 23,82 zł (1,99 zł/msc). Wartości median były odpowiednio równe 

8,72 zł i 10,13 zł. Wartości w stosunku do kosztów minimalnych były następujące: 3,32 

zł (0,28 zł/msc) i 4,17 zł (0,35 zł/msc). 

W takiej sytuacji G maksymalne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w okresie 1 
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miesiąca wynosiłoby 1,55 zł  i 1,99 zł, a minimalne 0,28 zł i 0,35 zł. 

7.3 Koszty modułu II 

Z danych zawartych w tabeli 13 (rozdział 4.1 "Analiza przeprowadzonych 

zamówień publicznych na podstawie danych z procedur przetargowych") wynika, że 

maksymalne stawki miesięcznych kosztów odbioru odpadów komunalnych w zł na 

mieszkańca wynosiły z tzw. I fali 10,83 zł za odbiór tylko z nieruchomości 

zamieszkałych i  13,35 zł za odbiór od wszystkich rodzajów nieruchomości (tzw. 

rozszerzone władztwo).  

Z kolei minimalna stawka wynosiła 0,71 zł/M z I fali i 0,65 zł z II fali, co wydaje 

się bardzo niską wartością. Biorąc pod uwagę dane dla k=0,1 minimalna stawka 

kształtowałaby się odpowiednio 1,58 zł i 1,63 zł. W naszym wzorze jednostkowe O*o 

w relacji do liczby mieszkańców (odbiór z nieruchomości zamieszkałych)  wynosiłoby 

10,83 zł (wartość maksymalna) i 1,58 zł (wartość minimalna). Według danych 

ankietowych za tę usługę (O*o) maksymalna stawka to 6,09 zł/M/msc, minimalna: 1,61 

zł/M/msc, mediana: 3,20 zł/M/msc. Zatem sugeruje sie przyjąć dane z procedur 

przetargowych. 

7.4 Koszty modułu III 

Z danych przedstawionych w ankietach wynika, że koszty prowadzenia PSZOK 

wahały się od 12 gr do ponad 90 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca rocznie. Gdyby 

przyjąć, że wartości te wyznaczałyby maksymalny i minimalny próg, to maksymalny 

próg dla modułu III w skali miesiąca na 1 mieszkańca kształtowałby się w okolicy 7,5 

zł. Nie wszystkie gminy prowadzą PSZOK. Biorąc pod uwagę ten fakt cena minimalna 

wynosiłaby 0 zł. Istotnym czynnikiem obniżającym koszty zagospodarowania odpadów 

(moduł IV) oraz koszty utrzymania PSZOK są wpływy ze sprzedaży odpadów 

podlegających segregacji. Takie przypadki również notowano. 

7.5 Koszty modułów II i IV 

Dane zawarte w tabeli 14 dotyczące odbioru z jednoczesnym zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych w zasadzie wyznaczają stawkę łączną dla modułu 2 i 4.  
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Maksymalne stawki w zależności od tzw. fali i władztwa wynosiły: 89,56 zł/M/msc 

(I fala i podstawowe władztwo);  20,74 zł/M/msc (II fala i podstawowe władztwo); 

23,74 zł/M/msc (I fala i rozszerzone władztwo) oraz  50,47zł/M/msc (II fala i 

rozszerzone władztwo). Stawki 89,56 zł/M oraz 50,47/M zł odpowiednio ponad 20 i 10 

krotnie odbiegają od mediany, stąd przy tak dużej rozpiętości sugeruje się je odrzucić 

jako niewłaściwie skalkulowane i przyjąć do wyliczenia maksymalnego poziomu opłaty 

wartości 20,74 zł (maksimum II fala) dla tzw. władztwa podstawowego i 23,74 zł 

(maksimum I fala) w przypadku władztwa rozszerzonego modułów O*o+R*r. Ceny 

minimalne przyjmowały wartości 0,07 zł w przypadku odbioru z nieruchomości 

zamieszkałych i 0,16 zł w odniesieniu do rozszerzonego władztwa przy medianach 

odpowiednio wynoszących 4,45 zł/M i 5,65 zł/M. Były zatem niższe od kwot za samą 

usługę odbioru. Różnica ta, jak wynikało z wyjaśnień wynikała z możliwości 

rekompensaty kosztów odpowiednio wykorzystanymi odpadami przeznaczonymi do 

recyklingu. Jednakże dla większego bezpieczeństwa finansowego kalkulacji 

minimalnego poziomu opłaty sugeruje się przyjąć wartości dla k=0,1, czyli 

odpowiednio 2,54 zł oraz 3,17 zł. 

Ciekawym uzupełnieniem jest analiza przegranych ofert. Można przyjąć, że 

podawane tam stawki zapewniałyby przedsiębiorstwom godziwą marżę zysku. 

Maksymalne stawki przekraczały 50 zł od mieszkańca w ciągu miesiąca. Dla k=09 było 

to juz tylko 12,68 zł w przypadku podstawowego władztwa i 14,46 zł przy władztwie 

rozszerzonym. Minimalne stawki odpowiednio wynosiły 0,48 zł i 0,83 zł, dla k=0,1 

3,30 zł oraz 3,48 zł. Wartości te (dla k=0,9 i k=0,1) nie odbiegały zatem aż tak 

zasadniczo od tych z wygranych ofert. 

Porównanie z ofertami przegranymi jest o tyle istotne, że należy przypuszczać, iż 

przedsiębiorstwa będą dążyły do osiągnięcia podobnych, a nawet większych wartości, 

zwłaszcza w sytuacji zagwarantowanego regionalnego lub ponadregionalnego 

monopolu na zagospodarowanie odpadów. 

Dla kalkulacji kosztów w odniesieniu do samego modułu 4 (jeżeli gminy tak 

zadecydują) przydatne informacje znajdują się  w rozdziale 4.2.4 "Koszty 

zagospodarowania odpadów komunalnych". Dane dotyczą kosztów w przeliczeniu na 1 

Mg, stąd ich przydatność do niniejszego raportu jest ograniczona. Nie mniej jednak dla 

poszczególnej gminy lub przedsiębiorstwa stanowić mogą wykładnię do analizy tych 
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kosztów w przypadku zwiększania masy odpadów. Skrajne wartości  przyjmowały 

poziomy 204,83 zł/Mg i 324,00 zł/Mg, co ukazuje niewielkie zróżnicowanie cen w 

obrębie 80% gmin. Średnia spośród 96% gmin plasująca się pomiędzy 2 i 98 

percentylem wynosiła 260,82 zł/Mg a mediana – 256 zł/Mg. Maksymalna cena 324 

zł/Mg obecnie jest niższa od zakładanej 400 zł/Mg w przypadku spalarni odpadów. 

Istotnym miernikiem w tym module jest odległość od RIPOK. Koszty transportu są 

zasadniczym składnikiem kosztów. Średnia arytmetyczna odległość uzyskana w 1838 

ankietach wynosiła 35,7 km. Lepiej jednak średnie odległości obrazuje wartość średniej 

ważonej, gdzie jako wag użyto liczby ludności wg stanu na 31.12.2014 r. (BDL GUS), 

która wynosi 28,1 km. Skrajne wartości przekraczały 90 km. 

7.6 Wartości kosztów w ujęciu jednostkowym 

W modelu kosztu jednostkowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 

C/M= G/M+ O*o/M + P*p/M +R*r/M, 

empiryczny jednostkowy koszt maksymalny tylko w odniesieniu do odbioru 

odpadów z nieruchomości zamieszkałych wynosi: 

C/M (maks) na 1 mieszkańca = 1,55 +20,74 (II i IV)+ 7,50 (III) = 29,79 zł 

C/M (min) = 0,28 +2,54 (II i IV)+ 0 (III) = 2,82 zł 

Jednostkowy poziom opłaty w przeliczeniu na 1 m² wynosiłby: 

C/M (maks) na 1 m² powierzchni = 1,15 zł 

C/M (min) na 1 m² powierzchni = 0,10 zł 

Jednostkowy poziom opłaty w przeliczeniu na 1 gospodarstwo domowe równałby 

się: 

C/M (maks) na 1 gospodarstwo domowe = 83,71 zł 

C/M (min) na 1 gospodarstwo domowe = 7,92 zł 

Jednostkowy poziom opłaty w przeliczeniu na 1 m³ zużytej wody przyjąłby 

wartości: 

C/M (maks) na 1 m³ zużytej wody =9,93 zł 

C/M (min) na 1 m³ zużytej wody  = 0,94 zł 

Korzystając z wzoru, w którym moduły II i IV są potraktowane rozdzielnie wyniki 
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są podobne47: 

C/M (min)=0,28 (G/M) + 1,58 (O*o/M) + 0 (P*p/M) + 0,94 (R*r/M) = 2,80 zł. 

 

Podane kwoty minimalne wyliczone wg dwóch metod są rażąco niskie i z 

perspektywy prowadzących RIPOK może wydawać się, że nie jest możliwym legalne 

świadczenie usług za takie pieniądze, gdyż w tej opłacie zmieściłoby się zaledwie 

zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ilości ok. 135 kg rocznie per capita. Jeżeli 

jednak mamy w Polsce ok. 10% gmin (wg danych BDL GUS), które wytwarzają per 

capita mniej niż 45 kg odpadów zmieszanych; ok. 20% gmin, które wytwarzają per 

capita mniej niż 65 kg odpadów zmieszanych; niemal 20% gmin (wg badań 

ankietowych), które zagospodarowują odpady selektywnie zebrane po zerowych lub 

niemal zerowych kosztach oraz liczną grupę gmin odbierającą odpady zmieszane 

rzadko (raz w miesiącu lub rzadziej odbierane są odpady zmieszane z zabudowy 

jednorodzinnej w 731 gminach, natomiast z zabudowy wielorodzinnej w 364 gminach – 

badania ankietowe): nie sposób odpowiedzialnie stwierdzić, że tak wysoka 

gospodarność wśród pokaźnej grupy gmin jest dziełem nieprawidłowości w każdym z 

tych przypadków, gdyż wymagałoby to od zespołu badawczego szczegółowych case 

study przynajmniej kilkuset gmin, co przekracza możliwości niniejszego projektu. 

Zauważyć również należy, że wyznaczenie obowiązkowych opłat na wyższym 

poziomie nie musi (i z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nie będzie) 

w części tanich gmin powodować wzrostu kosztów. Ewentualne nadwyżki finansowe 

uzyskane przez gminy z przewymiarowanych (wówczas obowiązkowo) opłat za 

odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być metodami kreatywnej 

księgowości budżetowej ukrywane w kosztach nie koniecznie związanych z gospodarką 

odpadami komunalnymi (najczęściej w kosztach administracyjnych). Byłoby to w 

oczywisty sposób sprzeczne z intencją ustawodawcy przeznaczania opłat wyłącznie na 

finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jednocześnie jednak 

                                                           

 
47 W module IV przyjęto koszt zagospodarowania odpadów wyliczony na podstawie średniej ceny ich 

zagospodarowania (ok. 250 zł/Mg) przy obserwacji 10% gmin, które wg statystyk BDL GUS wykazują 

za 2013 r. wytwarzanie mniej niż 45kg odpadów zmieszanych per capita oraz w związku z wykazaniem 

w badaniu ankietowym zerowych lub niemal zerowych kosztów zagospodarowania odpadów selektywnie 

zbieranych przez niemal 20% gmin. 



112 

 

 

byłoby raczej trudne wykazanie braku legalności takiego postępowania. 

Według innych badań prowadzonych na podstawie odrębnej metodyki zakładającej 

odejście od wytwarzania odpadów zmieszanych i zagospodarowanie całości odpadów 

kuchennych i zielonych przez właścicieli nieruchomości w przydomowych 

kompostownikach możliwe jest „uchwalenie najniższych opłat na poziomie nie 

mniejszym niż około 6,50 zł miesięcznie na jednego mieszkańca”.48 Badania te mają 

jednak charakter case study i bazując na założeniu wytwarzania samych odpadów 

surowcowych (tzw. frakcja sucha) w ilości ok. 90 kg rocznie na mieszkańca nie mogą 

być równoprawnie zestawiane z pełną analizą statystyczną prowadzoną w odniesieniu 

do wszystkich frakcji odpadów na dużych próbach badawczych. Z powyższych 

względów nie zaleca się ustanawiania w prawie stawek minimalnych. Można 

natomiast opracować w tym zakresie zespół wytycznych ekonomicznych 

bazujących głównie na dobrych praktykach, co jednak ma luźny związek ze 

stawkami minimalnymi. 

 

Poziom maksymalnych opłat w wyliczeniu empirycznym jest niewiele wyższy 

od poziomu opłaty wyliczonego na podstawie analiz dochodów mieszkańców. 

Zaleca się zatem przyjęcie stawek proponowanych w tabelach 26 i 27. 

Analizując dane dotyczące gmin wiejskich autorzy zauważyli również w dużym 

stopniu pokrywanie się danych empirycznych z wyliczeniami na podstawie szacunków 

dochodowych. Stwierdzono również na ten moment przeprowadzania badań brak 

istotnej zależność między liczbą ludności w gminach, a wysokością opłat za odpady 

segregowane i niesegregowane naliczanych wg liczby gospodarstw domowych. 

Dotyczy to gmin według podziału na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie, w 

pobliżu i w oddaleniu od RIPOK jak też gmin turystycznych. 

Generalny wniosek jest taki, że koszty systemu w gminach miejskich są wyższe 

średnio o około 30-40% od kosztów ponoszonych w gminach wiejskich czy też 

miejsko-wiejskich. Pomimo faktu, że gminy wiejskie i miejsko-wiejskie charakteryzują 

                                                           

 
48 Por. M. Goleń, Organizacja usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych, w: Racjonalizacja gospodarki odpadami w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, (współautorzy: Z. Grzymała, G. Maśloch, E. Górnicki), Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2013., s. 82 
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się większym rozproszeniem zabudowy, na ogół system gospodarki odpadami 

przebiega tam inaczej. Mieszkańcy tych gmin w dużym stopniu we własnym zakresie 

zagospodarowują wyróżnione frakcje odpadów, jak frakcję biologiczną, papier, szkło 

czy materiały z tworzyw sztucznych. Czynnik odległości od RIPOK obecnie w praktyce 

miał mniej istotny wpływ z punktu widzenia poziomu opłaty z uwagi na czynnik 

przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przedsiębiorstwa, które startowały w 

przetargach starały się przede wszystkim wygrać przetarg, rezygnując z określonej 

marży zysku, stąd kalkulacja odległości od RIPOK miała drugorzędne znaczenie. 

Gminy turystyczne nie wyróżniały się w istotny sposób w kalkulacji wysokości opłaty 

od pozostałych gmin. Najczęściej w badanych gminach o wyraźnych cechach 

turystycznych przyjmowano metodę od zużycia wody, co ułatwiało administrowanie 

systemem ze strony gmin. Poziom opłat nie odbiegał zasadniczo w tych gminach od 

poziomu kalkulowanego w gminach o innych cechach ekonomicznych. 

Pewnym zagrożeniem wyliczania stawki maksymalnej uwzględniającej 

przewidywany wzrost kosztów niektórych składników łańcucha systemu jest tzw. 

"obluzowanie" napięcia konkurencyjnego wymuszającego większe działania w 

kierunku obniżania kosztów lub poprawy jakości świadczenia usługi. Tym bardziej 

obawy te mogą być uzasadnione, jeśli Ustawodawca dopuści do ograniczenia rynku 

pośród elementów łańcucha systemu, takich jak instalacje termicznego przekształcania 

odpadów. Spalarnie – opierając się na istnieniu stawek maksymalnych – mogą forsować 

wobec organu kontrolnego podniesienie swojego udziału w opłacie w ramach 

maksymalnie ustalonego progu. 
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