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Od 1 lipca 2017 r. 1 obowiązuje Wspólny System Segregacji 
Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy 
dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

 na wymianę pojemników we właściwych kolorach 
gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały 
to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. 

 oznakowanie dotychczas obowiązujących 
pojemników w terminie nie dłuższym niż 
6 miesięcy od 1 lipca 2017 r.

 w terminach uzależnionych od czasu 
zakończenia umowy z firmami 
odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż 
do 30 czerwca 2021 r.

Od tej pory odpady będą dzielone na 
frakcje w podziale na kolory:

 niebieski - papier

 zielony - szkło  
(z możliwością rozdzielenia na  
szkło bezbarwne – biały  
i szkło kolorowe – zielony)

 żółty – metale i tworzywa
sztuczne

 

 brązowy – odpady ulegające
biodegradacji

1.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017. poz. 19).

 



Nowe zasady odbioru odpadów.
Dlaczego wzrosły ceny?

Radni gminy Brzeg Dolny uchwalili 11 września nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.
Sprawa zbulwersowała mieszkańców. Wyjaśniamy, dlaczego opłaty musiały wzrosnąć. 

Śmieci bez dopłat
Gmina od kwietnia rozpisywała trzy przetargi na wywóz odpadów 
komunalnych, do każdego z nich stawała jedna firma – FB Ser-
wis, która wykonywała usługę w gminie także do tej pory. Przy 
pierwszym przetargu cena zaoferowana przez oferenta za odpa-
dy segregowane od osoby za miesiąc wynosiła 27 zł. Gmina, nie 
chcąc przystać na taką stawkę, rozpisała drugi przetarg, gdzie za-
oferowana kwota opiewała na 22,70 zł. W trzecim przetargu do-
piero cenę za odpady segregowane ustalono na 22 zł, zaś za nie-
segregowane – na 44 zł. Wcześniej stawki wynosiły odpowied-
nio 12 i 24 zł. Ceny te nie wzrosły od 2015 roku – nie były wa-
loryzowane o żadne wskaźniki. Gdyby przeprowadzono kolejny 
przetarg, musiałby się on odbyć na nowych zasadach, z uwzględ-
nieniem konieczności opłaty tonażowej, a nie ryczałtowej. Po-
wodowałoby to dalszy wzrost cen za wywóz odpadów, których 
ilość rośnie. Do wywozu odpadów gmina nie może dopłacać, tak 
jak dopłaca chociażby do stawek za wodę. Zabrania tego prawo. 

Przyczyny podwyżek
Wzrost cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy 
całej Polski i wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września br. Jed-
nak przyczyn jest więcej.
Jedną z nich jest zbyt mała liczba regionalnych instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Maksymalna ilość od-
padów, która może być przetwarzana przez poszczególne instala-
cje, ustalana jest przez marszałków województw. Zazwyczaj i tak 
odpadów napływa więcej, niż jest szacowane, a RIPOK-i mogą 
dowolnie podnosić ceny. Mówił o tym podczas sesji burmistrz 
Paweł Pirek. Gminy w świetle prawa nie mogą wybrać RIPOK-
-u. Muszą przekazywać odpady do instalacji wskazanych przez 
marszałka w Wojewódzkich Planach Gospodarowania Odpada-
mi, a to wyklucza konkurencję na zasadach rynkowych. Tak sytu-
acja wyglądała w momencie przeprowadzania przetargu w Brzegu 
Dolnym. Dodatkowo północno-centralny RIPOK, do którego jest 
przypisana gmina Brzeg Dolny, należy do najdroższych w woje-
wództwie dolnośląskim. 

UOKiK monitoruje rynek
Stawka za usługi wykonawcy nie może być niższa. Instalacje od-
bierające odpady zmuszone są uruchomić systemy przeciwpo-
żarowe i monitoring, płaca minimalna rośnie, podobnie jak ceny 
paliw oraz prognozowane ceny energii elektrycznej. Opłata za 
składowanie odpadów – tzw. opłata marszałkowska, ustala-
na przez Radę Ministrów, także idzie w górę. W 2013 r. wynosi-
ła 115,41 zł, obecnie 170 zł, zaś w 2020 roku będzie to 270 zł. 
Wszystko to powoduje, że RIPOK-i podnoszą ceny. 
Inną sprawą jest, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta mo-
nitoruje rynek gospodarowania odpadami pod kątem m.in. naduży-
wania pozycji dominującej przez regionalne instalacje przetwarza-
nia odpadów komunalnych oraz tzw. zmów przetargowych. Trwa-
ją postępowania wyjaśniające w sześciu województwach. Jedna 
z regionalnych instalacji z woj. dolnośląskiego wezwana zosta-
ła do zajęcia stanowiska w sprawie. W dalszej kolejności UOKiK 
będzie badał działalność RIPOK-ów pod względem pozycji ryn-
kowej i polityki cenowej, jak i szczegółów dotyczących techno-
logii przetwarzania oraz ilości przyjmowanych śmieci. Nieuczci-
we praktyki przedsiębiorców jako powód podwyżki cen odbioru 
odpadów podało 5 proc. gmin w kraju.

Nowa frakcja – odpady bio
Najważniejszą zmianą, jaka czeka mieszkańców od października, 
jest wprowadzenie nowego rodzaju pojemnika – na bioodpady. 
Zwiększona liczba surowców, które muszą segregować miesz-
kańcy, także wpływa na koszty ich odbioru.
Zmieni się harmonogram wywozu odpadów zielonych i wielko-
gabarytowych. Gmina będzie samodzielnie prowadziła Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zostanie on 
umiejscowiony obok siedziby ZGK przy ul. Urazkiej. 
Przejęcie przez gminę odbioru odpadów od mieszkańców nieko-
niecznie oznaczałoby niższe ceny, jak sugerują niektórzy. Wią-
załoby się to z koniecznością stworzenia na terenie gminy wy-
sypiska śmieci, a także z zakupem śmieciarek (koszt jednej to 
ok. 1 mln  zł) oraz zatrudnieniem ludzi. Tymczasem najwyższe 

koszty generują odpady zmieszane i bio, które i tak muszą trafić 
do instalacji przetwarzania odpadów, znajdującej się poza gminą.

Cena to nie wszystko
Są gminy, które mają wyższe stawki niż gmina Brzeg Dolny, ale 
są też takie, gdzie za odbiór odpadów mieszkańcy płacą mniej. 
Zwykle niższe ceny obowiązują tam, gdzie jeszcze nie przepro-
wadzono przetargu, jak np. w gminie Miękinia. Porównując trze-
ba jednak pamiętać, że zakres usług świadczonych przez wyko-
nawców różni się. Przykładowo, gmina Brzeg Dolny jest jedną 
z niewielu, gdzie w cenie składki można raz w roku nieodpłatnie 
zamówić kontener na gruz, a raz w miesiącu odbierane są od-
pady wielkogabarytowe. W innych gminach takie odpady trzeba 
we własnym zakresie wywieźć do PSZOK-u lub zamówić konte-
ner za opłatą. Podobnie jest z workami. W Brzegu Dolnym miesz-
kańcy domów jednorodzinnych otrzymują worki na poszczególne 
frakcje odpadów segregowanych w cenie usługi. Są gminy, gdzie 
zakupienie ich na własny użytek należy do mieszkańca. Często 
usługa świadczona przez odbiorcę odpadów nie obejmuje także 
mycia pojemników na odpady zmieszane – w naszej gminie ma 
to miejsce dwa razy w roku.

Marta Wabiszczewicz-Krawczuk

· odkręcone i zgniecione plastikowe butelki 
po napojach, 
· nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno 
w ramach akcji dobroczynnych
· plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych
· opakowania wielomateriałowe 
np. kartony po mleku i sokach
· opakowania po środkach czystości 

np. proszkach do prania, kosmetykach
np. szamponach, paście do zębów itp.
· plastikowe torby, worki, reklamówki, folie
· aluminiowe puszki po napojach i sokach
· puszki po konserwach
· folię aluminiową
· metale kolorowe
· kapsle, 
· zakrętki od słoików

· opakowania z papieru, karton, tekturę 
także falistą
· katalogi, ulotki, prospekty
· gazety i czasopisma

· papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
· zeszyty i książki
· papier pakowy
· torby i worki papierowe

· odpadki warzywne i owocowe w tym 
obierki itp.
· gałęzie drzew i krzewów
· skoszoną trawę, liście, kwiaty

· trociny i korę drzew
· niezaimpregnowane drewno
· resztki jedzenia

· Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można 
odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

· Butelki i słoiki po napojach i żywności 
w tym butelki po napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych

· Szklane opakowania po kosmetykach jeżeli
nie są wykonane z trwale połączonych kilku 
surowców

· butelek i pojemników z zawartością
· plastikowych zabawek
· opakowań po lekach i zużytych artykułów 
medycznych
· opakowań po olejach silnikowych

· części samochodowych
· zużytych baterii i akumulatorów
· puszek i pojemników po farbach 
i lakierach
· zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

· kości zwierząt
· oleju jadalnego
· odchodów zwierząt
· popiołu z węgla kamiennego
· leków

· drewna impregnowanego
· płyt wiórowych i pilśniowych MDF
· ziemi i kamieni
· innych odpadów komunalnych 
w tym niebezpiecznych

· przeterminowane leki i chemikalia
· zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
· zużyte baterie i akumulatory

· meble i inne odpady wielkogabarytowe
· odpady budowlane i rozbiórkowe
· zużyte opony

· ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych
· ubrań
· kartonów po mleku i napojach
· papieru lakierowanego i powleczonego folią
· papieru zatłuszczonego lub mocno 
zabrudzonego

· papierowych worków po nawozach, cemencie 
i innych materiałach budowlanych i tapet
· pieluch jednorazowych i innych materiałów 
higienicznych
· zatłuszczonych jednorazowych opakowań 
z papieru i naczyń jednorazowych

· Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 
kryształów
· Szkła okularowego
· Szkła żaroodpornego
· Zniczy z zawartością wosku
· Żarówek i świetlówek
· Reflektorów

· Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych
· Luster
· Szyb okiennych i zbrojonych
· Monitorów i lamp telewizyjnych
· Termometrów i strzykawek
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Wejście w życie ustawy nowelizującej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
– wprowadzająca szereg niezwykle istotnych zmian związanych 
z gminnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi – zosta-
ła w dniu 22 sierpnia 2019 roku opublikowana w Dzienniku Ustaw 
pod pozycją 1579. Publikacja ustawy pozwala w oparciu o prze-
pisy końcowe ustalić kiedy jej kluczowe przepisy wejdą w życie.

Znowelizowane przepisy – z pewnymi wyjątkami – weszły w ży-
cie 6 września 2019 roku. Data ta ma kluczowe znaczenie w kon-
tekście przepisów przejściowych.



Korzyści płynące z segregacji odpadów 

 odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, 
mogą być kierowane bezpośrednio do zakładów 
zajmujących się recyklingiem

 odpady segregowane nadające się do recyklingu 
są towarem, którego sprzedaż przynosi zyski

 segregacja może przekładać się na mniejsze opłaty 
pobierane od mieszkańców za odbiór odpadów 
komunalnych

Dlatego wprowadzenie obowiązkowego segregowania 
odpadów jest tańsze w porównaniu z systemem odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych.

Zbieranie odpadów w sposób nieselektywny 
nie przynosi żadnych korzyści, ponieważ  
związane jest z: 

 dużymi kosztami finansowymi jak i nakładem 
pracy, aby odzyskać surowiec który można poddać 
recyklingowi

 bardzo niską jakością zbieranych surowców przez 
wzajemne zanieczyszczanie jednych odpadów 
drugimi. W efekcie zamiast cennego materiału do 
recyklingu otrzymujemy odpad o niskiej wartości 
i przydatności do ponownego wykorzystania

Anna Michalska,
radna Rady Miejskiej Brzegu Dolnego

W Brzegu Dolnym od 1 października wzrosną opłaty 
za śmieci. Rada Miasta podjęła uchwałę, na mocy 
której opłaty za odpady segregowane wzrosną 
z 12 do 22 zł. To bardzo duża podwyżka, ale nie-
stety – Rada nie miała żadnej innej alternatywy. 
Podczas ostatniego roku, stając przed faktem koń-
czącej się 4-letniej umowy dotyczącej gospodarki 
odpadami, gmina rozpisała trzy przetargi na wy-
bór operatora wywozu odpadów. Za każdym razem 

do przetargu zgłaszała się tylko jedna firma – FB 
Serwis (dotychczasowy operator). Pierwszy prze-
targ osiągnął stawkę aż 27 zł, przy ostatnim uda-
ło się wynegocjować stały poziom 22 zł, który bę-
dzie obowiązywać przez 2 lata. 
Nikt nie lubi podejmować niepopularnych decyzji, 
które uderzają w portfele ludzi. Również my mieli-
śmy – podczas ostatniej sesji – dyskomfort zwią-
zany z koniecznością jej podjęcia. Prosimy jednak 
mieszkańców o wyrozumiałość, bo Rada Miasta 
w tym przypadku nie miała żadnej innej alternatywy.

Kamil Kasina,
radny Rady Miejskiej Brzegu Dolnego

Każda podwyżka jakichkolwiek opłat jest przez 
zdecydowaną większość odbierana negatywnie. 
Nie dziwię się, ponieważ ma to przecież wpływ 
na nasze budżety domowe. Są jednak sytuacje 
– jak chociażby ta z opłatą za śmieci – kiedy 
gmina (dokładniej mówiąc Rada Gminy) nieja-
ko zostaje postawiona „pod ścianą”, bez moż-
liwości swobodnego wyboru bądź wpływu. Tak 
właśnie stało się z opłatą za śmieci, której pod-
wyższenie nie powinno być odbierane jako ty-
powe „widzimisię” radnych, lecz jako uzasadnio-
ne wieloma czynnikami, w przeważającej części 
niezależnymi od gminy. Podejmowanie takich 
uchwał jest zawsze trudnym zadaniem. Cho-
dzi przecież o pieniądze mieszkańców. Należy 
jednak pamiętać, że podejmując taką uchwałę 

gmina nie miała (i nadal nie ma) realnej, i przede 
wszystkim ekonomicznie uzasadnionej alterna-
tywy. Problemy związane z odbiorem śmieci i – 
co za tym idzie – z koniecznością ponoszenia 
wyższych opłat stają się coraz poważniejsze, co 
pokazał przykład naszej gminy, gdzie ogłaszano 
aż trzy przetargi, a chętny do wykonywania za-
dania był zawsze jeden i ten sam wykonawca. 
Do tego dochodzi ustawodawstwo, które w sy-
tuacji kluczowej, kształtującej w sposób istotny 
cenę, nie daje gminie żadnego pola manewru – 
mam na myśli „przywiązanie” gminy przepisa-
mi do tzw. RIPOK-ów.
Oczywiście można zadać pytanie, dlaczego gmina 
nie może w takiej sytuacji realizować zadania sa-
modzielnie. Formalnie może, jednakże nie ozna-
cza to wcale, że opłata ponoszona przez miesz-
kańca byłaby niższa od obowiązującej.
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