
Dlaczego śmieci drożeją?

W  związku  z  wieloma  zapytaniami  dotyczącymi  problemu  wzrostu  cen  za  odbiór  z
zagospodarowanie odpadów przedstawiamy zestawienie faktów i czynników, które przyczyniły się
do zaistnienia tej sytuacji.

1. Cena za odbiór odpadów w Kowarach w latach 2016-2021

 W 2016 roku właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację odpadów komunalnych
zobowiązani byli do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 10 zł
za  osobę  miesięcznie  .  Przy  deklaracji  braku  segregacji  odpadów  ,  opłata  za  gospodarowanie
odpadów wynosiła 15 zł  za osobę miesięcznie .  Stawki te zostały wprowadzone uchwałą Rady
Miejskiej w Kowarach nr XXVI/131/16 z dnia 15 lipca 2016 roku i obowiązywały do października
2019 r.

2. W 2019 roku w związku ze wzrostem cen w KCGO doszło do nowej regulacji stawek za odbiór
odpadów na terenie miasta. Uchwałą nr XI/62/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 sierpnia
2019 r. ustalano następujące wysokości tej opłaty:
a/  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałej  ,  ustalono  stawkę  opłaty  za  zagospodarowanie
niesegregowanymi  odpadami  komunalnymi   na  poziomie  20,00zł  miesięcznie  od  osoby
zamieszkałej.
b/  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałej  ,  ustalono  stawkę  opłaty  za  zagospodarowanie
segregowanymi odpadami  komunalnymi na poziomie 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej.

3. Uchwała nr XVIII/115/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020r. ustaliła jedną
stawkę  za odbiór  odpadów  segregowanych  w  wysokości  23  zł   miesięcznie  od  mieszkańca.
Wprowadzany  został  powszechny  obowiązek  segregowania  odpadów.  Zmiana  systemu
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. W 2019 roku
recyklingowi poddaliśmy w Polsce 34,1 proc. śmieci (wymagany był poziom 40 proc.).
Gmina Miejska Kowary w 2019 roku w rocznym sprawozdaniu kierowanym zarówno do Marszałka
Województwa Dolnośląskiego,  jak i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska wykazała 
następujące poziomy: 

- 43%  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania w 2019 r.  (zwiększony o 6% w stosunku do roku poprzedniego) co przekracza
narzucony obowiązek ograniczenia w roku 2019 – do 40% wagowo całkowitej masy odpadów.

-  27%  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (wskaźnik wzrósł o 5 %) nie wypełnia
jednak narzuconego obowiązku osiągnięcia poziomu w 2019  r. 40%.

-82%   poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe  co wypełnia narzucony obowiązek z 2019



r. – 60%.

4. Uchwałą nr XXXIV/214/21  Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021r. ustalono
nowa stawkę za odbiór odpadów w wysokości 31 zł  miesięcznie od mieszkańca.

2.Wzrost cen kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów w KCGO

Wpływ  na  wysokości  stawki  za  odbiór  odpadów  miały  przede  wszystkim koszty
zagospodarowania odpadów w KCGO oraz koszty odbioru odpadów przez firmę realizującą
tę usługę w ramach wygranego przetargu na terenie miasta Kowary. 
Poniższa tabela przedstawia wzrost kosztów na KCGO

Z  powyższego  wykresu  wyraźnie  wynika,  że  cena  za  odpady  komunalne  zmieszane
(niesegregowane) wzrosła od lipca 2013 roku o 394,03 zł na tonie.

Podwyżka cen za zagospodarowanie odpadów w KCGO związane jest również ze wzrostem opłaty
marszałkowskiej, która w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła, za tzw. balast z 74,26 zł do 276,10 zł za
1 tonę odpadów, to znaczy – prawie 400%.



W latach 2013-2020 wzrosła nie tylko cena za odpady w KCGO, ale również ilość wytwarzanych
odpadów przez mieszkańców Kowar. Odkąd w kwietniu 2020 roku gmina wprowadziła obowiązek
segregacji z podziałem na pięć frakcji : papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i zmieszane
(pozostałe odpady po segregacji) i ustaliła jedną cenę dla wszystkich mieszkańców – 23,00 zł/os –
zauważono  niewielki  spadek  w  ilości  wytwarzanych  odpadów zmieszanych,  a  znaczny  wzrost
pozostałych frakcji.  

3. Wzrost kosztów finansowania gospodarki odpadami komunalnymi

Koszty gospodarki odpadami komunalnymi w mieście prezentuje poniższe zestawienie dochodów i
wydatków za rok 2019 :

Miesiąc Dochody w zł Wydatki  w zł Nazwa operatora
Dochody  –
Wydatki

styczeń 147 627,67 130 000,00
SIMEKO  Sp.  z
o.o.

17 627,67

luty 132 075,45 130 000,00
SIMEKO  Sp.  z
o.o.

2 075,45

marzec 139 468,94 130 000,00
SIMEKO  Sp.  z
o.o.

9 468,94

kwiecień 130 951,62 130 000,00
SIMEKO  Sp.  z
o.o.

951,62

maj 132 640,91 155 000,00
SIMEKO  Sp.  z
o.o.

-22 359,09

czerwiec 128 525,05 177 499,08 COM-D sp.z o.o. -48 974,03

lipiec 151 892,73 177 499,08 COM-D sp.z o.o. -25 606,35

sierpień 118 778,29 177 499,08 COM-D sp.z o.o. -58 720,79

wrzesień 141 706,25 177 499,08 COM-D sp.z o.o. -35 792,83

październik 180 912,30
177 499,08 COM-D sp.z o.o

-26 243,36
29 656,58 COM-D sp.z o.o

listopad 168 346,33
177 499,08 COM-D sp.z o.o.

-69 708,67
60 555,92 COM-D sp.z o.o.

grudzień 180 008,28
45 122,94 COM-D sp.z o.o.

-42 613,74
177 499,08 COM-D sp.z o.p.

 Razem 1 752 933,82 2 052 829,00  -299 895,18



3.1. Poniższa tabela w sposób kompleksowy przedstawia skokowy wzrost kosztów w latach
2013-2020 w związku z wprowadzonymi regulacjami prawnymi przez polski rząd i parlament.

W latach 2019-2020 powstał  deficyt  w gospodarce  odpadami na poziomie  prawie  1,1  mln
złotych.

Firmy  zajmujące  się  gospodarką  odpadami  wskazały  na  20  najważniejszych  czynników,  które
uznały za decydujące o cenie wywozu śmieci. Oto niektóre z  nich:

 
1. 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,

2. 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.),

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

4. 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,

5. Kamery monitorujące odbiór śmieci umieszczone na samochodach,

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2013-2020

Wyszczególnienie Dochody Wydatki Różnica D-W Uwagi

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Razem x

795 652,26 559 674,17 235 978,09

wg sprawozdań 
Rb-27S/Rb-
28Swg analizy 
gospodarki 
odpadami

1 623 681,25 1 438 174,03 185 507,22

wg sprawozdań 
Rb-27S/Rb-
28Swg analizy 
gospodarki 
odpadami

1 599 097,09 1 466 186,19 132 910,90
wg sprawozdań 
Rb-27S/Rb-
28S

1 571 936,23 1 402 189,66 169 746,57
wg sprawozdań 
Rb-27S/Rb-
28S

1 536 666,24 1 232 176,31 304 489,93
wg sprawozdań 
Rb-27S/Rb-
28S

1 539 525,88 1 471 531,64 67 994,24
wg sprawozdań 
Rb-27S/Rb-
28S

1 759 446,67 2 282 048,82 -522 602,15
wg sprawozdań 
Rb-27S/Rb-
28S

2 387 496,46 2 956 973,46 -569 477,00
wg sprawozdań 
Rb-27S/Rb-
28S

12 813 502,08 12 808 954,28 4 547,80



6. 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,

7. 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,

8. 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,

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

10.

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

11.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,

12.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,

13.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,

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

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

/źródło: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/oplaty-za-smieci-20-powodow-dlaczego-
jest-tak-drogo/n2qmnw1/

3.2.  Dodatkowe koszty związane z gospodarką odpadami mające wpływ na cenę usługi  za
odbiór odpadów
Gospodarka odpadami to nie tylko sam odbiór i wywóz odpadów z miasta to  również usuwanie
dzikich wysypisk. I tak nielegalne wysypiska śmieci powstałe na terenie miasta są likwidowane
systematycznie  w  ramach  posiadanych  środków.  W  roku  2020  uporządkowano  m.  in.  z
zalegających odpadów  ; tereny przy:
1.ul. Jagiellończyka koło Dino i na przeciwko "Kuźnicy",
2.ul. Waryńskiego  
3.ul. Ogrodowej
4.ul. Zamkowej przy MOPS,
5.ul. Łomnickiej
6.ul. Polnej
7.ul. Matejki (przy placu zabaw dla dzieci).



3.3. Wzrost cen za odbiór odpadów segregowanych w KCGO

Burmistrz Miasta Kowary wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców zorganizował na terenie
Straży Pożarnej przy ul.  Zamkowej 2a Punkt  Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych. Na
PSZOK nieodpłatnie  przyjmowane są od mieszkańców gminy posegregowane odpady tj.: papier,
szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte  opony  w  ilości  4  szt.  na  rok  na  mieszkańca,  tekstylia,  ubrania,  odpady  budowlano-
rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca na rok z nieruchomości zamieszkałych. 

Ponadto w ciągu roku regularnie są likwidowane nielegalne wysypiska śmieci, gdzie mieszkańcy
porzucają w lasach, na łąkach czy przy wiatach śmietnikowych min. niepotrzebny już sprzęt AGD,
RTV, meble bądź poremontowy gruz, choć cztery razy w roku jest organizowana mobilna zbiórka
odpadów  wielkogabarytowych,  a  w  dniach  od  poniedziałku  do  piątku  można  samodzielnie,
nieodpłatnie wywieźć taki odpad do PSZOK-u  . Są to koszty ponoszone przez system ,czyli  są
finansowane  z  wpłat  mieszkańców  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów.  Za  przyjęcie  i
zagospodarowanie  odpadów  wielkogabarytowych  do  Karkonoskiego  Centrum  Gospodarki
Odpadami  gmina musi zapłacić 864,00 zł za tonę. To jest 616,87 zł więcej niż w roku 2013,
gdzie za jedną tonę tego odpadu gmina płaciła 229,13 zł.  Wzrost cen przedstawia poniższy
wykres.



Ponadto  regularnie  likwidowano  drobne  dzikie  wysypiska,  które  były   usuwane  przez
pracowników  UM  bądź  pracowników  ZEZK.  Pakowano  je  i  wystawiano  w  standardowych
miejscach  odbioru  śmieci  i  zabierane  były  przez  firmę  zajmująca  się  wywozem  odpadów
komunalnych z Gminy Miejskiej Kowary.
Dziennie,  od  mieszkańców,  w  sprawie  gospodarki  odpadami  (zgłoszenia  nieprawidłowości
świadczenia usług przez firmę odbierająca odpady komunalne) „odbierano „ ok. 4 telefony, co daje
ok. 80 telefonów miesięcznie i prawie 1000 telefonów rocznie.
Za 2020 do Urzędu Miasta wpłynęły 33 oficjalne/pisemne  "zgłoszenia niewłaściwego świadczenia
usług  przez  przedsiębiorcę  odbierającego  odpady  komunalne"  ,w  tym zgłoszenia  (przez  osoby
prywatne  jak  i  przez  zarządców  wspólnot/spółdzielni)  uszkodzenia  pojemników  na  odpady  ,
uszkodzenie  słupka  ogrodzeniowego  oraz  brak  wywozu  –  wszystkie  zgłoszone  uwagi   zostały
zrealizowane.
Pracownicy Urzędu Miasta interweniowali  po każdym zgłoszeniu telefonicznym o niewłaściwej
segregacji  bądź  zalegających  odpadach.  Niektóre  sprawy  zgłoszono  na  policję,  inne  udało  się
rozwiązać poprzez zgłoszenia telefoniczne, do części osób wysłano pisma.
W  miejscach,  w  których  notorycznie  podrzucano  odpady,  na  wniosek  mieszkańców  lub
pracowników UM montowane były kamery, w kilku przypadkach udało się namierzyć sprawców
podrzucania śmieci. Kontrolerzy przeprowadzili w roku 2019 około 50 kontroli, zaś w roku 2020
przeprowadzono  pięć  kontroli  właścicieli  nieruchomości  niezamieszkałych,  prowadzących
działalność gospodarczą, którzy przesłali do Urzędu Miasta odrębne umowy na wywóz odpadów
związanych  z  prowadzeniem  działalności  i  odpadów  komunalnych.  Wszystkie  te  działania
generowały koszty, które musieliśmy ponieść.

3.4. Koszty funkcjonowanie PSZOK-u w Kowarach

Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych,  zlokalizowane  przy  ul.  Zamkowej  9,  58-530  Kowary  i  przy  ul.  Głównej  1
w latach 2018-2019

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych  przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary oraz sposobie ich

zagospodarowania w roku 2019.

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów
Masa  odebranych  odpadów
[Mg]

Sposób
zagospodarow
ania
odebranych
odpadów
komunalnych

Nazwa  i  adres
instalacji  do  której
zostały  przekazane
odpady komunalne

2018 2019

16 01 03 Zużyte opony 2,02 3,98 R13

Karkonoskie  Centrum
Gospodarki  Odpadami
Sp.  z  o.o.,  Zakład
Ścięgny-Kostrzyca,
58-533 Mysłakowice

17 01 01 Odpady  betonu  oraz
gruz  betonowy  z
rozbiórek i remontów

3,93 34,88 R5 Składowisko  odpadów
innych  niż
niebezpieczne  w



Ścięgnach-Kostrzycy,
58-533 Mysłakowice

17 01 02 Gruz ceglany 16,24 31,46 R5

Składowisko  odpadów
innych  niż
niebezpieczne  w
Ścięgnach-Kostrzycy,
58-533 Mysłakowice

17 01 07

Zmieszane  odpady  z
betonu,  gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych  i
elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01
06

22,02 152,40 R5

Składowisko  odpadów
innych  niż
niebezpieczne  w
Ścięgnach-Kostrzycy,
58-533 Mysłakowice

17 09 04

Zmieszane  odpady  z
budowy,  remontów  i
demontażu  inne  niż
wymienione w 17 09
01, 17 09 02 i 17 09
03

27,28 0,00 D5

Składowisko  odpadów
innych  niż
niebezpieczne  w
Ścięgnach-Kostrzycy,
58-533 Mysłakowice

20 03 07
Odpady
wielkogabarytowe

55,76 71,96 R13

Karkonoskie  Centrum
Gospodarki  Odpadami
Sp.  z  o.o.,  Zakład
Ścięgny-Kostrzyca,
58-533 Mysłakowice

Ogółem 127,25 294,68
źródło: Raport o stanie miasta 2019 r.

Nastąpił znaczny wzrost wielkości odpadów selektywnie zebranych w PSZOK-u w roku 2019
w porównaniu do roku 2018 przy równoczesnym wzroście cen za ich odbiór w KCGO.

3.5.Wprowadzenie systemu segregacji odpadów u źródła

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19.07.2019 r. oraz szczegółowe zasady
selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych   określają  przepisy  Rozporządzenia  Ministra
Środowiska z 29 grudnia 2019r. (Dz. U. z 4 stycznia 2017r. Poz. 19). wprowadziły na terenie całej
Polski  nowe  zasady  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  w  gminach.  Na  podstawie
rozporządzenia został w mieście wprowadzony nowy regulamin utrzymania czystości zgodnie, z
którym na terenie Kowar obowiązuje zbiórka z podziałem na 5 głównych frakcji oznakowanych
odpowiednimi kolorami pojemników lub worków:
Papier – kolor niebieski
Szkło – kolor zielony



metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – kolor żółty
bioodpady – kolor brązowy
zmieszane – kolor czarny
Zgodnie  z  nowymi  zasadami  ,odpady  segregowane  oraz  zmieszane,  są  odbierane   
u źródła ,. czyli w miejscu ich wytwarzania. Mieszkańców zobligowano do segregacji odpadów.
Nowe zasady obowiązują od 1.04.2020 i one również wpłynęły na wzrost kosztów obsługi systemu.
Śmieciarki  muszą  po  selektywnie  zebrane  odpady  dojeżdżać  pod  każdy  adres  kilka  razu  w
tygodniu. Wcześniej takie odpady były zabierane z kilkunastu gniazd selektywnej zbiórki.

Wzrost cen segregowanych odpadów w KCGO po 15.09.2019 przedstawia poniższa tabela
Kod odpadu Rodzaj odpadu cena  jednostkowa

netto  do  15  września
2019

cena  jednostkowa
netto  od  15  września
2019

20 03 01 zmieszane 288,00 463,00
15 01 01 opakowania z papieru

i tektury
100,00 100,00

15 01 02 opakowania  z
tworzyw sztucznych

100,00 300,00

15 01 07 opakowania ze szkła 50,00 100,00
16 01 03 Zużyte opony 600,00 600,00
17 01 01 Odpady z betonu 15,00 50,00
17 01 02 gruz ceglany 15,00 50,00
17 01 07 Zmieszane  odpady  z

betonu
50,00 100,00

17 05 04 Gleba i ziemia w tym
kamienie

15,00 50,00

17 09 04 Zmieszane  odpady  z
budowy,  remontów  i
demontażu  inne  niż
wymienione  w  17  09
01, 17 09 02, 17 09 03

350,00 400,00

20 02 01 BIO 200,00 300,00

20 02 03 inne  odpady  nie
ulegające biodegracji

215,00 300,00

20 03 07 odpady
wielkogabarytowe

400,00 700,00

20 03 99 odpady komunalne nie
wymienione w innych
grupach

500,00 600,00

W niektórych przypadkach wzrost był nawet o 300% w porównaniu do ceny z 2018 roku,
dotyczył on opakowań z tworzyw sztucznych.



4. Ceny za odpady w gminach sąsiednich.

Tak jak w całej Polsce również w sąsiednich gminach są podnoszone stawki za odbiór odpadów.
Kształtują się one na następującym poziomie.

Kowary

*Karpacz 
(biorąc 
średnie 
zużycie 
wody 3m/
os)

Piechowice Podgórzyn

Szklarska 
Poręba 
(biorąc 
średnie 
zużycie 
wody
3m/os)

Jelenia 
Góra Kamienna 

Góra Wałbrzych
Jeżów 
Sudecki

cena 
zł/os 31,00 zł 24,00 zł 32,00 zł 36,00 zł 28,80 zł 35,20 zł 26,00 zł 27,00 zł 33,00 zł

Wielu spośród naszych sąsiadów jest obecnie przed podjęciem uchwał o podwyższeniu stawek.
*w Karpaczu odpady są odbierane od niespełna 5 000 mieszkańców i od obiektów świadczących usługi turystyczne,
które dysponują prawie 18 000 miejsc noclegowych. Jest przygotowywane nowa uchwała wprowadzająca nowe stawki
w Karpaczu.

5. WNIOSKI

5.1. Wzrost opłat za odbiór odpadów był związany ze:
- wzrostem cen w KCGO, 
-wzrostem cen usługi odbioru odpadów przez firmy, które wygrały przetarg w Kowarach, 
-  wprowadzeniem ustawowego, powszechnego obowiązku segregowania odpadów na terenie
Polski.

5.2.  W latach  2019-2020  z  budżetu  gminy  dopłacono  prawie  1,1  mln  złotych  do  systemu
odbioru i zagospodarowania odpadów. Były to środki zgromadzone na wyodrębnionym koncie z
wpłat wniesionych przez mieszkańców za odbiór odpadów w latach 2013-2018.

5.3. Z roku  na rok rośnie tonaż odpadów zbieranych na terenie gminy,
       po prostu produkujemy coraz więcej odpadów.

5.4. 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, stąd wprowadzony w 2020 roku powszechny obowiązek
segregacji  odpadów  na  terenie  miasta,  który  bezpośrednio  wpłynął  na  ceny  za  odbiór  śmieci
zaproponowane przez firmy startujące w przetargach organizowanych w Kowarach.

5.5.  Skokowy wzrost  kosztów za odbiór i  zagospodarowanie  odpadów w latach 2019-2020
związany był przede wszystkim z wprowadzonymi przez polski rząd i parlament regulacjami
prawnymi.

Wszystkie  wzrosty  cen  wpływają  bezpośrednio  na  wysokość  kosztów gospodarki  odpadami  na
terenie  miasta.  Zgodnie  z  ustawą  system  gospodarowanie  odpadami  jest  systemem,  który
powinien się sam finansować, co oznacza, że gmina nie powinna do tego systemu dokładać i
powinien on się bilansować z opłat mieszkańców.


