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WARSZATATY KONSULTACYJNE 

ODPADY KOMUNALNE 2012 – 30.08.2012r.                            
Hotel 500 ul. Warszawska – Smolice 1B                                                   

95-010 Stryków 

Temat warsztatów: „Konsekwencje wyboru modelu gminnej opłaty  

                                za gospodarowanie odpadami komunalnymi” 

 

Zagadnienia: 

1. Wybór metody naliczania opłaty.  

2. Wpływ wyboru metody opłaty na poziom  stawki opłaty za zagospodarowanie  gminnego 

strumienia odpadów komunalnych.  

 

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622) 

 

Wykładowca: 

mgr ekonomiki Edwin Górnicki 

Doktorant w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie 

 

Celem warsztatów konsultacyjnych jest dostarczenie wiedzy umożliwiającej gremiom  

kierowniczym  lepszą orientację co do kierunkowych wyborów w kluczowych kwestiach 

ekonomicznych nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wyborów niosących 

określone konsekwencje dla mieszkańców oraz gminnych budżetów. 

Chodzi o orientację, co do konsekwencji budżetowych w zależności od wybranego wariantu 

opłaty, w tym także, co do jej przyszłej wysokości. Wysokość stawki jest pochodną kosztów 

systemu w zależności od wybranej metody naliczania opłat oraz dotychczasowego poziomu 

zarządzania lokalnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Warsztaty służą pomocą w 

zorientowaniu się w skali konsekwencji wynikających z odpowiedzi na powyższe pytania. A są one 

znaczące i mogą, w skrajnym przypadku doprowadzić do poważnych napięć w gminnych 

budżetach, generując nieplanowany deficyt z tytułu przejęcia zagospodarowania lokalnego 

strumienia gminnych odpadów.  

 

Sesja popołudniowa dotyczyć będzie analizy przypadków, dokonanej na podstawie danych  

z wypełnionych uprzednio ankiet.   

 

Efektem „Warsztatów konsultacyjnych” będzie możliwość określenia optymalnych ram 

ekonomicznych nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, odpowiadających lokalnym 

uwarunkowaniom i wymogom oraz obiektywnym kryteriom ustalonym przez ekonomikę 

gospodarki komunalnej.   
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Program zajęć 

godz. 10:00 – 18:00: 

I. Charakterystyka metod opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w świetle  

7-pytań strategicznych: 3 godziny, w tym 2 godziny – wykład, 1 godzina – pytania, 

II. Zajęcia warsztatowe na podstawie ankiet wypełnionych przez gminy: 3 godziny. 

 

Gminy zanim podejmą decyzje w postaci uchwał muszą odpowiedzieć na 7 pytań strategicznych 

oraz ankietę: 

1. Czy dysponując własną instalacją do przetwarzania odpadów działają samodzielnie, czy 

zamierzają wejść do gminnego związku lub innych struktur zapewniających dostęp do 

takiej instalacji? 

2. Czy dążą do samofinansującego się systemu gospodarki odpadami komunalnymi czy 

akceptują deficyt, pokrywany z budżetu miasta, lub kapitału zapasowego 

przedsiębiorstwa logistycznego? 

3. Czy przewidują zagospodarowanie całego wytwarzanego strumienia odpadów: zarówno  

z nieruchomości zamieszkanych (gospodarstwa domowe) jak i niezamieszkanych 

(podmioty prawne: usługi publiczne, usługi rynkowe, produkcja) czy początkowo chcą 

opanować strumień z gospodarstw domowych, pozostawiając strumień z podmiotów 

prawnych regułom rynku? 

4. Jak zamierzają zagospodarować strumień odpadów komunalnych: przetarg na odbiór czy 

odbiór i przetwarzani.  

5. Jak zamierzają zorganizować system selektywnej zbiórki u źródła? Ile punktów zbiórki? 

Jakie koszty budowy i eksploatacji? 

6. Jak zamierzają zorganizować zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych? 

7. Jak zamierzają zorganizować administrowanie systemem: w oparciu o własne siły czy 

utworzenie zewnętrznej jednostki zarządzającej systemem? 

Zalecana lektura:  

1. PRZEGLAD KOMUNALNY, Zeszyty Komunalne, 5(101)/2011, „Opłata „wodno-śmieciowa” 

metodyka opłaty opartej na zużyciu wody w różnych wariantach, 

2. PRZEGLAD KOMUNALNY, Zeszyty Komunalne, 1(102)/2012, „Plusy i minusy nowego systemu 

opłat „śmieciowych”  porównawcza ocena metod opłat zalecanych przez nową  ustawę o 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi, 

3. PRZEGLAD KOMUNALNY, 3 (103) 2012, „Wiele niewiadomych mało czasu” – dyskusja 

redakcyjna, dylematy przy wprowadzaniu różnych metod opłat, 

4. PRZEGLAD KOMUNALNY, 6 (106) 2012, „Poszukiwany „złoty środek”, następstwa 

wprowadzenia zryczałtowanej opłaty śmieciowej i zbyt niskiej stawki. 

5. ODPADY KOMUNALNE, 7 lipiec 2012, " Metodyka opłaty za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych za Odrą, przegląd metod ustalania opłat za zagospodarowanie strumienia 

odpadów komunalnych w Niemczech. 

 

 


