
20 powodów wzrostu ceny wywozu śmieci. Te informacje rzucają światło na 
system. 
 
Wywóz śmieci drożeje. Samorząd obwinia Sejm, eksperci - rząd i samorząd, ale i 
firmy świadczące takie usługi. Do piętnowania "winnych" dołączył ostatnio nawet 
prezes NBP, wskazując na oligopol firm, jako głównego winowajcę drastycznych 
podwyżek. Okazuje się, że i firmy mają w tym wszystkim wiele do powiedzenia. Mimo 
gigantycznych podwyżek wcale nie zaczęły zarabiać kokosów. Przedstawiciele branży 
śmieciowej pokazują na przykładach, że źródło problemów leży w sposobie podejścia 
władz do tematu. A my za to wszystko musimy płacić. 

• Drożejące śmieci to konsekwencja wdrażania unijnych celów. Ale 
sposób ich realizacji pozostawia wiele do życzenia 

• Firmy z branży wskazują, że ceny w przetargach podnoszą m.in. 
nieracjonalne wymagania samorządów 

• Innym powodem jest konieczność uwzględnienia 
prawdopodobnych kar nakładanych na firmy za niezrealizowanie 
celu recyklingu 

• Wreszcie, Polacy sami zaczęli produkować więcej odpadów, a wciąż 
nie potrafią dobrze ich sortować 

Jedną z konsekwencji członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest konieczność 
większej dbałości między innymi o środowisko naturalne. To rzecz jasna musi 
kosztować. Widzimy to wszyscy w rachunkach za wywóz śmieci. Płacimy dużo więcej 
niż jeszcze osiem lat temu. Czy jednak na pewno musimy płacić tak dużo, ile obecnie 
życzą sobie samorządy? 

Prezes NBP Adam Glapiński zasugerował nawet, że wzrost cen to efekt oligopolu kilku 
firm zagranicznych. - Nie może być tak, że banalny wywóz śmieci, podbija nam tak 
znacząco inflacja i psuje charakter oddziaływania polityki pieniężnej - powiedział 
niedawno. 

- Nie jest tak, że inflacja w Polsce to tylko wzrost cen za wywóz śmieci. Nie jest to 
pozycja dominująca w koszyku inflacyjnym. Mamy generalnie silnie rosnące ceny 
usług - kontrował prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej. 

Rząd na gwałt poprawia tymczasem ostatnio prawo o gospodarce odpadami. W 
grudniu 2020 prezydent podpisał nowelizację przepisów, a już procedowana jest 
kolejna. Eksperci wskazywali, że ustawa była tak źle napisana, że przydałoby się 
napisać ją od nowa. Cytowany przez Portal Samorządowy wiceminister klimatu i 
środowiska Jacek Ozdoba, przyznał, że ta koncepcja jest nawet rozważana przez rząd. 
- Trzeba jednak pamiętać, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu, jeśli chodzi o 
gospodarkę odpadową. Po pierwsze: są pewne rygory, które wynikają z członkostwa w 
Unii Europejskiej. Poza tym mamy okres perturbacji, które należy ustabilizować. 
Sądzę, że to nie jest najlepszy moment na dyskusję o nowym kształcie ustawy 
odpadowej - zastrzega. 

Zobowiązania unijne 

Zmiana systemu zarządzania odpadami wynikała ze zobowiązań podjętych przez 
Polskę w traktacie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się wtedy 
ograniczyć do roku 2020 liczbę nieposortowanych odpadów. Recyklingiem musieliśmy 
objąć 50 proc. śmieci. Ten odsetek wzrośnie do 55 proc. od 2025 roku. Dla porównania, 
w 2011 było to zaledwie 11 proc. Za niewypełnienie zobowiązań przewidziane są kary 
finansowe. Polskie prawo przewiduje kary dla samorządów za niewypełnienie celów. 
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W 2019 roku recyklingowi poddaliśmy w Polsce 34,1 proc. śmieci (wymagany był 
poziom 40 proc.), czyli mniej więcej podobną ilość jak w latach 2016-2018 - podaje 
Eurostat. Gorsze wskaźniki miało tylko siedem państw w Unii: Malta, Rumunia, 
Chorwacja, Grecja, Estonia, Bułgaria i Portugalia. Rząd musiał zmienić prawo, żeby 
nie płacić unijnych kar. 

Warszawa za 2019 r. wykazała 42 proc. poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła, a pierwsze szacunki za 2020 mówią o 48 proc. Białystok w tych 
samych frakcjach śmieci osiągnął poziom 52,5 proc. W MPO Kraków w 2019 roku 
wykazano 42,3 proc. recyklingu, a 43,9 proc. w 2020 - podawał PAP. Rzeszów 
informował o poziomie 58,8 proc. za 2019 i szacuje przekroczenie wymaganego 50 
proc. w 2020. 

Kary to część ceny 

Łódź musiała zapłacić 1,7 mln zł kary za zbyt niski poziom recyklingu w 2019 (30 
proc.). Ważne są tu m.in. obliczenia GUS, który szacuje ilość śmieci na mieszkańca 
województwa. Okazało się, że mieszkańcy województwa łódzkiego śmiecą więcej, więc 
cel nie został wykonany. 

Kary zapisane są w większości Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci w kraju i wykonawca usługi musi 
uwzględnić ich prawdopodobieństwo w swoich kosztach. Gdyby tego nie zrobił, 
naraziłby się na problemy finansowe. Nie dziwne zatem, że potencjalne kary kalkuluje 
w kwocie stawki za wywóz śmieci proponowanej w przetargu. 

Cena w przetargu jest pochodną kosztów zagospodarowania odpadów. A na te wpływ 
ma m.in. konkurencja między instalacjami odbierającymi odpady. Dobrym 
przykładem może być właśnie Łódź, gdzie konkurencja jest ograniczona. Sytuację 
poprawiłoby wydanie przez marszałka województwa pozwolenia dla należącej do 
Remondisu instalacji na Teofilowie, co zwiększyłoby konkurencję. Są jednak 
problemy polityczne. 

W województwie rządzi PiS (17 na 33 radnych), a w mieście KO z SLD. Firma Eko-
Region, która jest operatorem instalacji przetwarzania odpadów w Dylowie, gdzie 
śmieci musi zwozić Remondis, zatrudniła wiceprzewodniczącą sejmiku na stanowisku 
wiceprezesa. I... zgoda dla Teofilowa wciąż nie nadchodzi. Już od dwóch lat. 

22 stycznia miała się nawet odbyć w tej sprawie nadzwyczajna sesja sejmiku 
województwa. "Dziennik Łódzki" całą sytuację nazwał "wojną śmieciową". 
Tymczasem łodzianie zamiast 24 zł będą musieli od lutego płacić za wywóz odpadów 
już 34 zł za osobę. 

20 powodów wzrostu cen śmieci 

Koszt opłat za śmieci to kombinacja różnego rodzaju czynników. Największy 
wpływ na to, jak kształtują się kwoty zapisane w rozstrzygnięciach 
przetargowych, mają zamówienia gmin. 

Często bywa tak, że istotnym czynnikiem decydującym o wysokości ceny w przetargu 
są np. wymogi sprzętowe. Śmieciarka musi być na przykład napędzana gazem, co 
znacząco podraża koszt inwestycji w sprzęt. Jak mówił nam niedawno ekspert ds. 
optymalizacji rynku odpadów Bernhard Skiba, samorządy nie mają też dokładnej 
wiedzy, co skąd trzeba wozić, więc zdarza się, że operatorzy mogliby jeździć rzadziej, 
ale gmina w przetargu chce tyle i tyle przejazdów. Stąd i wyższa cena w przetargu. 



W połączeniu z prawdopodobnymi karami to dodatkowo podnosi poziom opłat, które 
wnoszą mieszkańcy. Wiodące firmy gospodarki odpadami przygotowały dla nas 20 
najważniejszych czynników, które uznały za decydujące w cenie wywozu śmieci. Oto 
one: 

1. "Przeniesienie na wykonawcę kosztów poniesionych przez gminę w wyniku 
naliczenia kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, 

2. Potężny i bardzo rozbudowany zakres kar nakładanych na firmy 
odbierające śmieci - kary są w skrajnych przypadkach nakładane nawet za 
niewielkie opóźniania w obiorze konkretnych frakcji, zawierają się w 
zakresie od 500 złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych za dzień, 

3. Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej (opłata za pozostałości z 
sortowania - red.) - z 74 zł w 2017 roku do 270 złotych w 2020 roku za 
tonę. Opłata trafia do województwa. "Oznacza to, że firma, która przyjęła 
na składowisko 100 tys. ton odpadów w 2014 zapłaciła 7,36 mln zł, podczas 
gdy w 2020 roku zapłaci prawie 20 mln więcej" - opisuje wicelider rynku 
FBSerwis, 

4. Wzrost produkcji śmieci przez mieszkańców. Dane GUS i Eurostatu 
pokazują, że na przestrzeni ostatnich 15 lat ilość produkowanych w Polsce 
śmieci wzrosła o około 40 proc. i trend wzrostowy ma się cały czas 
utrzymywać. Jednocześnie maksymalny poziom recyklingu, który Polsce 
udało się osiągnąć, to mniej więcej 26 proc. w skali roku (w przeliczeniu na 
całą masę śmieci, a nie tylko cztery frakcje - red.), 

5. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji - papier czy szkło mogłyby 
być odbierane rzadziej, 

6. Specyfikacja samochodów do odbioru - w przetargach zapisuje się 
konkretną liczbę śmieciarek dwu- czy trzykomorowych. To wpływa na koszt 
sprzętu, 

7. Napęd samochodów - dbając o ekologię, gminy wpisują konkretną liczbę 
samochodów napędzanych paliwem alternatywnym. W przypadku silników 
na olej napędowy - ile samochodów musi spełniać normę emisji spalin 
Euro 6, 

8. Kamery monitorujące odbiór śmieci umieszczone na samochodach, 
9. Uwzględnienie w warunkach realizacji umowy obowiązku ważenia 

wszystkich pojazdów przed realizacją usługi i po jej zakończeniu na wadze 
wskazanej przez zamawiającego. Powoduje to konieczność odbywania 
codziennie nieuzasadnionej liczby kursów (czasami ponad 30 km w jedną 
stronę), generując niepotrzebny koszt, 

10. Kosztowne wymogi - to między innymi bardzo drogie systemy 
przeciwpożarowe, monitoringu wizyjnego, specjalistyczne maszyny, które 
muszą być także w specjalny sposób serwisowane, wymiana floty bardzo 
kosztownych pojazdów, często o bardzo specjalistycznych funkcjach, 

11. Brak racjonalnej polityki w kwestii instalacji do przetwarzania śmieci oraz 
budowy spalarni - nowe zezwolenia niosą za sobą nie tylko duże opłaty, ale 
także potrzebują zabezpieczenia w postaci wysokich gwarancji bankowych. 
Brak działających instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów oraz spalarni oznacza wyższe opłaty na odbiór nieczystości, ale 
także niemożność korzystania w szerszym zakresie ze znaczenie tańszego i 
bardziej ekologicznego ciepła systemowego, 

12. System odpadowy powinien się bilansować - jeżeli na danym obszarze 
mieszka x osób, to tyle samo powinno zostać wykazanych w deklaracjach 
śmieciowych. Ukrywanie konkretnej liczby osób w wielu gospodarstwach 
domowych prowadzi do tego, że reszta musi do nich dopłacić, bo 
przynajmniej w teorii samorządom nie wolno dopłacać do tych usług ani na 
nich zarabiać, 



13. Niska świadomość dotycząca kwestii recyklingu - wiele z odpadów mogłoby 
trafić do cyklu gospodarki obiegu zamkniętego, ale nawet obowiązek 
segregacji nie podniósł świadomości ekologicznej ludzi, 

14. Ustawa nakłada na każdą z gmin nakaz utworzenia i utrzymywania Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

15. Czytniki RFID/ kody kreskowe - dzięki tym czytnikom pobierane są dane 
dotyczące ilości wytworzonych śmieci przez konkretnych użytkowników 
systemu. Generuje to koszty związane z zakupem czytników/kodów 
kreskowych, wyposażeniem w nie pojemników/worków oraz pojazdów i 
brygad wywozowych w urządzenia pozwalające na codzienną obsługą 
systemu, 

16. Zabudowa, w której operują samochody - inna jest kwota odbioru odpadów 
z gęstej tkanki miejskiej, gdzie znajduje się zabudowa wielorodzinna, inna 
w przypadku zabudowy jednorodzinnej na wsiach, gdzie inaczej kształtują 
się także koszty dojazdu oraz czasu pracy, 

17. Określenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogu 
realizowania nadmiernej sprawozdawczości, np. dziennej lub tygodniowej z 
realizacji umowy - taki wymóg powoduje konieczność zatrudnienia 
większej liczby pracowników biurowych, 

18. BDO - Baza Danych o Odpadach, która nie jest najbardziej przejrzystym 
oraz intuicyjnym narzędziem do pracy. To generuje dodatkowy czas, a w 
pewnych przypadkach nawet potrzebę zatrudnienia dodatkowych osób, 

19. Napływ odpadów z zagranicy - producentom bardziej opłaca się kupić za 
granicą niż skupować produkty krajowe (mowa o odpadach do przerobu 
wtórnego - red.) 

20. Rosnące z roku na rok koszty paliwa, energii elektrycznej i płacy 
minimalnej. 

Tak to wygląda w punktach. Wyśrubowane wymogi gmin, nie zawsze mające 
racjonalne powody, wpływają na podwyższanie ceny usługi. Swoją część dokładają 
przepisy, krytykowane przez wszystkich uczestników systemu. A firmy, które 
teoretycznie powinny zarobić na wyższych cenach, wcale nie odnotowują eldorado. 
No może z wyjątkiem MPO Warszawa, którego przychody wzrosły o aż 177 proc., a 
zamiast olbrzymich strat pojawiły się duże zyski. 
 

 



 
 

 

 



Nowelizacja za nowelizacją 

W związku z tym, że poziom recyklingu przestał rosnąć, w 2019 
parlament przegłosował ustawę, która jest źródłem obecnych podwyżek 
cen. Gminy musiały przebudować cały mechanizm gospodarowania 
odpadami, a koszt tego przerzuciły na mieszkańców. 

Ekspertów i urzędników irytowały "nieżyciowe" regulacje. Paweł 
Adamczyk, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w 
Szczecinie, ocenił nowelizację jako "najgorszą z dotychczasowych". 

Nowelizacja wprowadziła nakaz sortowania śmieci, czyli nie można 
było już zrezygnować z segregowania. To zmniejszyło ilość 
produkowanych śmieci zmieszanych i zwiększyło poziom 
segregowania, np. w Gdańsku wysegregowano w pierwszej połowie ub. 
roku o 40 proc. więcej śmieci rok do roku i powstało o 15 proc. mniej 
odpadów zmieszanych. Ale maksymalne ceny stawek za pojemniki, czy 
worki dla nieruchomości niezamieszkanych, nie pozwoliły na 
bilansowanie systemu. 

W Warszawie wywołało to deficyt 20 mln zł miesięcznie - podawał 
"Dziennik Gazeta Prawna" we wrześniu. Najnowsza nowelizacja ma 
m.in. podnieść maksymalną opłatę za odpady z nieruchomości 
niezamieszkanych (firmowych). 

Tymczasem od stycznia 2021 podwyżki opłat za wywóz śmieci ruszyły 
w: Poznaniu, Kielcach, Opolu, Rybniku, Częstochowie, Szczecinie, 
Mysłowicach, Nowej Soli, Zielonej Górze, Słupsku i w wielu innych 
miejscowościach. Od lutego - w Łodzi, a od kwietnia - w Warszawie. 

Pierwsze duże podwyżki zaczęły się osiem lat temu. W 2013 roku 
ustawa przekazała gminom wybór firm, obsługujących gospodarkę 
odpadami, rozdzielono odbiór na śmieci segregowane i 
niesegregowane. Już wtedy ceny skoczyły o nawet 200 proc. w górę w 
niektórych miastach. Średnio ceny wzrosły w tamtym roku o 54 proc. w 
całym kraju. 

Większość miast wybrała metodę pobierania opłaty od osoby. 
Mieszkańcy warszawskiego Wawra musieli już w 2013 r.u zwiększyć 
opłatę za 120-litrowy worek z 38 zł do 89 zł. 

Nowelizacja ustawy z września 1996 z listopada 2014 weszła w życie w 
lutym 2015 i potrzebowała 13 stron Dziennika Ustaw, podczas gdy 
tekst całej ustawy liczył tych stron 22 - pisał na stronie lex.pl prof. 
Uniwersytetu Śląskiego Wojciech Radecki. Wskazywał na rosnącą 
nieczytelność ustawy i jawną sprzeczność z zasadami techniki 
prawodawczej. 
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