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• Przejęcie przez Gminę obowiązku zorganizowania odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu gminy od 1 lipca 2013 r. 
 

• Wprowadzenie gminnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w miejsce płatności z tytułu umów 
za wywóz odpadów 
 

• Bardziej ekologiczne zagospodarowanie odpadów 
komunalnych  

 
 

 

Zmiany w gospodarce 
odpadami - zakres 



Definicja odpadów 
komunalnych 



Wyzwania dla Gminy 

Rysunek 1  Schemat hierarchii postępowania z odpadami. 
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Schemat hierarchii postępowania z odpadami 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 

Inne niż niebezpieczne 
odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

 



Metody ustalania opłaty 

przewidziane Uucp 

Nieruchomości zamieszkane 
Nieruchomości 
niezamieszkane 

Nieruchomości mieszane 

iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej uchwałą rady 
gminy 

iloczyn liczby 
pojemników z 
odpadami 
komunalnymi 
oraz stawki 
opłaty ustalonej 
uchwałą rady 
gminy 

suma opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi części zamieszkanej i 
niezamieszkanej 

iloczyn ilości zużytej wody z 
danej nieruchomości oraz 
stawki opłaty ustalonej 
uchwałą rady gminy 

iloczyn liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty ustalonej 
uchwałą rady gminy  

iloczyn powierzchni lokalu 
mieszkalnego oraz stawki 
opłaty ustalonej uchwałą rady 
gminy 

iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości 
oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą rady gminy 

jednolita stawka opłaty od 
gospodarstwa domowego 

iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz 
stawki opłaty ustalonej uchwałą rady gminy 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej 
uchwałą rady gminy 

jednolita stawka opłaty od gospodarstwa 
domowego 



Metodologia analizy 

Kryterium 
Skutek dla 

budżetu 

Ryzyko składania niskiej ilości deklaracji 10 

Ryzyko masowego składania niewiarygodnych 
deklaracji 

7 

Ryzyko trudności w weryfikowaniu danych 
zawieranych w deklaracjach 

6 

Ryzyko konieczności częstego aktualizowania 
deklaracji 

3 

Ryzyko protestów z uwagi na znaczny wzrost 
ponoszonych kosztów 

3 



Metoda – ilość mieszkańców 

Lp. Nazwa ryzyka Komentarz Negatywny 

skutek*

Prawdopod. 

(w %)

Ryzyko

1 Ryzyko składania 

niskiej ilości 

deklaracji

Wybór tej metody nie rodziłby istotnego

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

10 20% 2,00
2 Ryzyko masowego 

składania 

niewiarygodnych 

deklaracji

Brak definicji pojęcia "mieszkaniec" i

niejednoznaczność tego pojęcia np. w

przypadku osób zamieszkujących okresowo

oraz dotychczasowe świadome "ukrywanie"

lokatorów wskazuje na istotne

prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka

w przypadku wyboru tej metody. 7 50% 3,50



Metoda – ilość mieszkańców 

 

3 Ryzyko trudności w 

weryfikowaniu 

danych 

zawieranych w 

deklaracjach

Planowana likwidacja rejestru mieszkańców

od 1 stycznia 2014 r. oraz brak definicji

pojęcia "mieszkaniec" w ramach Ustawy

generuje znaczne prawdopodobieństwo

wystąpienia tego ryzyka w ramach metody. 6 60% 3,60
4 Ryzyko 

konieczności 

częstego 

aktualizowania 

deklaracji

Charakter miernika będącego podstawą

ustalenia wysokości opłaty generuje

umiarkowane prawdopodobieństwo

wystąpienia ryzyka.

3 50% 1,50



Metoda – ilość mieszkańców 

 

5 Ryzyko protestów z 

uwagi na znaczny 

wzrost kosztów 

ponoszonych przez 

poszczególne grupy 

właścicieli 

nieruchomości

Metoda generuje istotny wzrost kosztów z

tytułu świadczonej usługi dla mieszkańców

nieruchomości wielolokalowych. Wynika to z

faktu, iż obecnie mieszkańcy ci ponoszą

średnio do trzech razy niższe opłaty od

właścicieli nieruchomości jednorodzinnych.

Wybór metody prowadziłby do zrównania

obciążenia dla obu kategorii właścicieli

nieruchomości, co wiązałoby się z

pogorszeniem sytuacji finansowej

mieszkańców bloków i kamienic. Jako że

mieszkańcy ci stanowią większość podmiotów

zobowiązanych do ponoszenia opłaty, ich

protesty i ewentualny brak wnoszenia opłaty

powodują istotne prawdopodobieństwo w

stosunku do pozostałych metod.

3 30% 0,90

* w skali od 1 do 10 11,50



Metoda – ilość mieszkańców 

 



Metoda – ilość zużytej wody 

Lp. Nazwa ryzyka Komentarz Negatywny 

skutek*

Prawdopod. 

(w %)

Ryzyko

1 Ryzyko składania 

niskiej ilości 

deklaracji

Konieczność wykonania obliczeń

wymaganych do wypełnienia deklaracji może

w sposób istotny przyczyniać się do braku

złożenia deklaracji przez niektórych właścicieli

nieruchomości (osoby nie gromadzące faktur

za zużycie wody, posiadające nieruchomości

wyposażone w licznik zbiorczy z innymi

nieruchomościami).
10 40% 4,00

2 Ryzyko masowego 

składania 

niewiarygodnych 

deklaracji

Konieczne jest stosowanie zasad szacowania

zużycia wody. Bardzo prawdopodobne byłoby

więc występowanie przypadków

nieprawidłowego wypełniania deklaracji (błędy

rachunkowe w obliczaniu proporcji zużycia,

nieprawidłowe kwalifikowanie okresów

zużycia, niekompletność posiadanych

danych).
7 40% 2,80



Metoda – ilość zużytej wody 

 

3 Ryzyko trudności w 

weryfikowaniu 

danych 

zawieranych w 

deklaracjach

Zaistniałoby wysokie prawdopodobieństwo

trudności w weryfikacji danych zawartych w

deklaracji wynikające z:

- niedostosowania kręgu właścicieli

nieruchomości określonego Ustawą do

zakresu podmiotów będących stronami umów

z przedsiębiorstwami wodociągowo-

kanalizacyjnymi (wodomierze w ramach

nieruchomości wielolokalowych dotyczą z

reguły zużycia wody z całego budynku, nie

zaś poszczególnych lokali, których właściciele

mogą być zobowiązani do indywidualnego

składania deklaracji),

- braku jasnej podstawy do wszczęcia

postępowania wyjaśniającego w stosunku do

właściciela nieruchomości (brak bazy

referencyjnej, sugerującej konieczność

zweryfikowania zadeklarowanego zużycia

wody).
6 50% 3,00



Metoda – ilość zużytej wody 

 

4 Ryzyko 

konieczności 

częstego 

aktualizowania 

deklaracji

Konieczność aktualizacji wszystkich deklaracji

po upływie ustalonego okresu zużycia wody

(np. na koniec każdego roku).

3 100% 3,00
5 Ryzyko protestów z 

uwagi na znaczny 

wzrost kosztów 

ponoszonych przez 

poszczególne grupy 

właścicieli 

nieruchomości

Obecne koszty z tytułu odbierania i

zagospodarowania odpadów komunalnych nie

są związane ze żużyciem wody z danej

nieruchomości. Zużycie wody na osobę jest

bardzo zróżnicowane. Oznacza to najwyższe

w porównaniu do pozostałych metod

prawdopodobieństwo wystąpienia protestów ze 

strony niektórych właścicieli nieruchomości

oraz bojkotu opłaty. Może to dotyczyć przede

wszystkim właścicieli nieruchomości

wyposażonych w system nawadniania

ogrodowego, nie posiadających zmywarek

oraz wykorzystujących wodę na cele

gospodarcze. 3 40% 1,20

* w skali od 1 do 10 14,00



Metoda – ilość zużytej wody 

 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.1 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Ryzyko składania niskiej ilości deklaracji

Ryzyko masowego składania niewiarygodnych deklaracji

Ryzyko powstawania trudności w weryfikowaniu danych zawieranych w
deklaracjach

Ryzyko powstawania konieczności częstego aktualizowania deklaracji

Ryzyko uchylania się od płacenia opłat z powodu znacznego wzrostu kosztów
ponoszonych przez niektóre grupy właścicieli nieruchomości

Metoda ilość zużytej wody 



Metoda – powierzchnia lokalu 

mieszkalnego 

Lp. Nazwa ryzyka Komentarz Negatywny 

skutek*

Prawdopod. 

(w %)

Ryzyko

1 Ryzyko składania 

niskiej ilości 

deklaracji

Zakres danych będących podstawą

wypełniania deklaracji powoduje bardzo niskie

prawdopodobieństwo braku złożenia deklaracji 

motywowanego wyborem przedmiotowej

metody. 10 20% 2,00
2 Ryzyko masowego 

składania 

niewiarygodnych 

deklaracji

Wybór metody nie generuje wysokiego

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, z

uwagi na fakt, iż powierzchnia danej

nieruchomości jest zazwyczaj znana jej

aktualnemu właścicielowi, jak również brak

jest gotowości do jej zaniżania w stosunku do

istniejących danych. 7 20% 1,40



Metoda – powierzchnia lokalu 

mieszkalnego 

 

3 Ryzyko trudności w 

weryfikowaniu 

danych 

zawieranych w 

deklaracjach

Powierzchnia lokalu mieszkalnego jest w

zasadniczym zakresie pojęciem obiektywnym,

przez co prawdopodobieństwo wystąpienia

ryzyka jest nieznaczne w stosunku do

pozostałych metod. W przypadku wejścia w

życie rekomendowanych w opracowaniu

zmian ustawowych (zastąpienie pojęcia

"powierzchnia lokalu mieszkalnego" pojęciem

"powierzchni użytkowej budynku lub jego

części), przedmiotowe ryzyko występowałoby

jedynie w stosunku do właścicieli

nieruchomości nie uwidocznionych w

ewidencji podatkowej nieruchomości.

6 20% 1,20
4 Ryzyko 

konieczności 

częstego 

aktualizowania 

deklaracji

Wybór tej metody generuje minimalne

prawdopodobieństwo wystąpienia

przedmiotowego ryzyka. Wynika to z faktu, iż

jedynie przypadki wybudowania nowej

nieruchomości, rozbudowy lub ograniczenia

powierzchni nieruchomości powodowałyby

konieczność aktualizacji deklaracji. 3 10% 0,30



Metoda – powierzchnia lokalu 

mieszkalnego 

 

5 Ryzyko protestów z 

uwagi na znaczny 

wzrost kosztów 

ponoszonych przez 

poszczególne 

grupy właścicieli 

nieruchomości

Z uwagi na obecną strukturę kosztów

odbierania i zagospodarowania odpadów

komunalnych (wyższe koszty w przypadku

zabudowy jednorodzinnej, charakteryzującej

się największą powierzchnią mieszkalną),

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

byłoby nieistotne. Pogorszenie sytuacji

właścicieli nieruchomości zamieszkujących

samotnie w nieruchomościach o znacznej

powierzchni zostałoby w odbiorze społecznym

zrekompensowane przez polepszenie sytuacji

rodzin wielodzietnych, zamieszkujących na

niewielkiej powierzchni. 3 20% 0,60

* w skali od 1 do 10 5,50



Metoda – powierzchnia lokalu 

mieszkalnego 

 

0.2 

0.1 

0.1 

0.0 

0.1 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Ryzyko składania niskiej ilości deklaracji

Ryzyko masowego składania niewiarygodnych deklaracji

Ryzyko powstawania trudności w weryfikowaniu danych zawieranych w
deklaracjach

Ryzyko powstawania konieczności częstego aktualizowania deklaracji

Ryzyko uchylania się od płacenia opłat z powodu znacznego wzrostu kosztów
ponoszonych przez niektóre grupy właścicieli nieruchomości

Metoda  powierzchnia lokalu mieszkalnego 



Metoda – ilość pojemników 

Lp. Nazwa ryzyka Komentarz Negatywny 

skutek*

Prawdopod. 

(w %)

Ryzyko

1 Ryzyko składania 

niskiej ilości 

deklaracji

Wybór metody generowałby niewielkie

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, z

uwagi na posiadanie przez większość

właścicieli nieruchomości informacji o ilości

użytkowanych przez nich pojemników na

odpady (wyjątki dotyczą sytuacji, w której te

same pojemniki są wykorzystywane przez

więcej niż jednego właściciela

nieruchomości).
10 20% 2,00

2 Ryzyko masowego 

składania 

niewiarygodnych 

deklaracji

Wybór tej metody generowałby niewielkie

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, z

uwagi na obiektywność danych będących

podstawą wypełniania deklaracji. 7 20% 1,40
3 Ryzyko trudności w 

weryfikowaniu 

danych 

zawieranych w 

deklaracjach

Wybór metody generowałby niewielkie

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, z

uwagi na zasadniczą obiektywność danych

będących podstawą wypełniania deklaracji.

6 20% 1,20



Metoda – ilość pojemników 

 

4 Ryzyko 

konieczności 

częstego 

aktualizowania 

deklaracji

Wybór metody generowałby niewielkie

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, z

uwagi na brak częstych zmian w ilości

pojemników służących do obsługi danej

nieruchomości. 3 20% 0,60
5 Ryzyko protestów z 

uwagi na znaczny 

wzrost kosztów 

ponoszonych przez 

poszczególne 

grupy właścicieli 

nieruchomości

Wybór metody prowadziłby do rozróżnienia

sytuacji właścicieli nieruchomości

"mieszanych" od sytuacji właścicieli

nieruchomości zamieszkanych, także w

przypadkach, gdy różnica między budynkami

byłaby nieznaczna (np. budynek byłby

kwalifikowany do kategorii "mieszanej" z uwagi 

na posiadanie lokalu użytkowego i z tego

tytułu właściciel nieruchomości ponosiłby

zróżnicowaną opłatę w stosunku do budynku

sąsiedniego). Stan taki mógłby prowadzić do

wystąpienia ryzyka, którego

prawdopodobieństwo jest umiarkowane. 3 30% 0,90

* w skali od 1 do 10 6,10



Metoda – ilość pojemników 

 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Ryzyko składania niskiej ilości deklaracji

Ryzyko masowego składania niewiarygodnych deklaracji

Ryzyko powstawania trudności w weryfikowaniu danych zawieranych w
deklaracjach

Ryzyko powstawania konieczności częstego aktualizowania deklaracji

Ryzyko uchylania się od płacenia opłat z powodu znacznego wzrostu kosztów
ponoszonych przez niektóre grupy właścicieli nieruchomości

Metoda  ilość pojemników 



Metoda – ilość gospodarstw 

Lp. Nazwa ryzyka Komentarz Negatywny 

skutek*

Prawdopod. 

(w %)

Ryzyko

1 Ryzyko składania 

niskiej ilości 

deklaracji

Charakter wymaganych danych generuje

niskie prawdopodobieństwo wystąpienia

ryzyka w porównaniu z innymi metodami, z

uwagi na brak przeprowadzania

skomplikownych działań ze strony właściciela

nieruchomości w celu wypełnienia deklaracji. 10 20% 2,00
2 Ryzyko masowego 

składania 

niewiarygodnych 

deklaracji

Pojęcie "gospodarstwo domowe" mogłoby

sugerować właścicielom nieruchomości, iż

spod opłaty wyłączone są nieruchomości

zamieszkiwane przez jedną osobę lub

okresowo niezamieszkiwane, co prowadziłoby

do błędnego wypełniania deklaracji o

wysokości opłaty. Z tego względu wybór

metody generuje umiarkowane

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. 7 30% 2,10



Metoda – ilość gospodarstw 

3 Ryzyko trudności w 

weryfikowaniu 

danych 

zawieranych w 

deklaracjach

Z uwagi na charakter opłaty, występowałoby

nieznaczne prawdopodobieństwo wystąpienia

ryzyka (wynika to z faktu, iż istnienie

gospodarstwa domowego w danej

nieruchomości ma charakter obiektywny).

6 20% 1,20
4 Ryzyko 

konieczności 

częstego 

aktualizowania 

deklaracji

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w

stosunku do tej metody byłoby bardzo

nieznaczne, gdyż powodem aktualizacji

deklaracji byłoby jedynie wybudowanie nowej

nieruchomości, jej rozbudowa lub zburzenie. 3 10% 0,30
5 Ryzyko protestów z 

uwagi na znaczny 

wzrost kosztów 

ponoszonych przez 

poszczególne 

grupy właścicieli 

nieruchomości

Wybór metody doprowadziłby do

ujednolicenia wysokości opłaty dla wszystkich

właścicieli nieruchomości, co generowałoby

umiarkowane prawdopodobieństwo

wystąpienia ryzyka w oparciu o zarzut

ponoszenia cudzych kosztów przez właścicieli

nieruchomości zamieszkiwanych przez

niewielką ilość osób.
3 50% 1,50

* w skali od 1 do 10 7,10



Metoda – ilość gospodarstw 

0.2 

0.2 

0.1 

0.0 

0.2 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Ryzyko składania niskiej ilości deklaracji

Ryzyko masowego składania niewiarygodnych deklaracji

Ryzyko powstawania trudności w weryfikowaniu danych zawieranych w
deklaracjach

Ryzyko powstawania konieczności częstego aktualizowania deklaracji

Ryzyko uchylania się od płacenia opłat z powodu znacznego wzrostu kosztów
ponoszonych przez niektóre grupy właścicieli nieruchomości

Metoda  gospodarstwo domowe 



Metody – podsumowanie 



Metody – podsumowanie 



Metody – podsumowanie 



Metody – podsumowanie 



Metody – podsumowanie 



Metody – podsumowanie 

Metoda ustalania opłaty

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

Sumy ryzyk

Ilość mieszkańców na danej 

nieruchomości 11,50
Ilość zużytej wody z danej 

nieruchomości 14,00

Powierzchnia lokalu mieszkalnego 5,50
Ilość pojemników na danej 

nieruchomości 6,10

Ilość gospodarstw domowych 7,10



Metody – podsumowanie 



Rekomendacje dotyczące 

metody ustalania opłaty 

Rekomenduje się wybór następujących metod ustalania 

opłaty:  

a) Powierzchnia lokalu mieszkalnego x 

stawka opłaty – nieruchomości 

zamieszkane 

b) Suma opłat – nieruchomości mieszane 



Misja POLINVESTU - pomoc Klientom  

w podnoszeniu wartości Firm poprzez: 

Doskonalenie metod zarządzania 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Doskonalenie metod zarządzania 

Dostosowywanie się do zachodzących zmian 

Wybór i wdrażanie najkorzystniejszych decyzji 


