
PRZYCZYNY PODNIESIENIA OPŁATY 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system 

gospodarowania odpadami komunalnymi finansowany jest z opłat należnych od właścicieli 

nieruchomości. System ten musi się samofinansować co zobowiązuje gminy  do ustalenia opłat  

na takim poziomie, by zapewnić pokrycie wszystkich kosztów tj. 50 mln. zł. 

 

PRZYCZYNY PODWYŻKI: 

1) Wzrost o 64 % 

rocznej ilości odpadów wytworzonych 

przez mieszkańca Bielska-Białej  

w 2019 r. w odniesieniu do 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

2) Wzrost o 264% 

tzw. opłaty marszałkowskiej  

(opłaty za korzystanie ze środowiska) 

w 2020 r. w odniesieniu do 2017 r. 

 

 

 
 

 

 

3) Ustawowy wzrost o 30 % 

płacy minimalnej 

w 2020 r. w odniesieniu do 2017 r. 

 

 

 

 
 

 

 

 

4) Wzrost o 84 % kosztów energii  

elektrycznej w ZGO S.A.  

w 2020 r. w odniesieniu do 2017 r. 

 

PLAN WYDATKÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W 2020 ROKU 

  Kwota wydatków [zł] Udział % 

odbiór odpadów Suez Bielsko-Biała S.A 25 777 312  51,55 

zagospodarowanie odpadów ZGO S.A. (Zakład Gospodarki Odpadami S.A.)  

15 350 000 30,70  w tym opłata marszałkowska – ok. 4 200 000 zł 

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) 5 750 000  11,50 

kampania edukacyjna oraz koszty administracyjne systemu 3 122 688  6,25 

WYDATKI RAZEM 50 000 000  100 



5) Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów po przetworzeniu ponoszonych przez ZGO S.A. 

 

2017 2018 2019 
PROGNOZA 

NA 2020 
cena zagospodarowania komponentu do produkcji paliwa 
alternatywnego RDF [zł za Mg] 172 195 350 480 

wzrost w 2020 r. w odniesieniu do 2017 r. o 179% 

cena zagospodarowania balastu w spalarni  
[zł za Mg] 150 203 350 400 

wzrost w 2020 r. w odniesieniu do 2017 r. o 167% 

cena zagospodarowania nadwyżki odpadów zielonych [zł za Mg] 265 265 318 400 

wzrost w 2020 r. w odniesieniu do 2017 r. o 51% 
 

SPOSÓB NALICZENIA PODWYŻKI: 

Zgodnie z obowiązującą w Bielsku-Białej metodą naliczania opłaty tj.: od gospodarstwa domowego  

z uwzględnieniem jego liczebności, na każdą osobę przypadają n/w koszty: 

Miesięczny koszt -  przypadający na osobę w gospodarstwie  domowym 

rodzaj gospodarstwa 

domowego 

2019 r. 

[zł] 

2020 r. 

[zł] 

wzrost o: 

[zł] 
trend 2019-2020 [%] 

ŚREDNIA     7,55 54,36 

w 1 osobowym  14,00 26,00 12,00 85,71 

w 2 osobowym  14,00 26,00 12,00 85,71 

w 3 osobowym  14,00 26,00 12,00 85,71 

w 4 osobowym  14,00 22,75 8,75 62,50 

w 5 osobowym  14,00 18,40 4,40 31,43 

w 6 osobowym  13,50 15,50 2,00 14,81 

w 7 i więcej osobowym 11,71 13,43 1,71 14,63 
 

Powyższe powoduje, że miesięczny koszt opłaty przypadający na każdą osobę w danym 

gospodarstwie wg stawki dotychczasowej oraz stawki obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. jest 

zależny od liczebności gospodarstwa domowego. Wzrost kosztu opłaty na osobę wynosi od 12 zł 

do 1,70 zł, a nawet mniej w większych niż 7 osobowe gospodarstwa. 

Zestawienie miesięcznych stawek opłat przypadających na gospodarstwa danej wielkości: 

  rodzaj gospodarstwa domowego stawka dotychczasowa [zł] nowa stawka [zł] 
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 1 - osobowe 14 26 

 2 - osobowe 28 52 

 3 - osobowe 42 78 

 4 - osobowe 56 91 

 5 - osobowe  70 92 

 6 - osobowe  81 93 

 7 i więcej - osobowe  82 94 
 

Maksymalna ustawowa stawka opłaty wynosi 94 zł od gospodarstwa domowego. 
 
 

W zawiadomieniu o zmianie stawki opłaty otrzymali Państwo wyliczoną należną miesięczną kwotę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą zamieszkującą nieruchomość 

liczbę gospodarstw domowych oraz ich wielkość wynikające ze złożonych deklaracji. 


