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•Lepiej i taniej?  
 

lepiej = skuteczniej 

 

 
taniej = efektywniej 

 
 

precyzyjne określenie celów 

 

 

właściwy dobór narzędzi 
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•Grupy interesów  
 

 
władza: 

- działa zgodnie z interesem społecznym, ale dba o własne przychody; 

 
Kowalski: 

- nie chce mieć problemów, kosztów, ale niech „ktoś zabierze 

odpady” 
 

 przedsiębiorca: 

 - maksymalizacja zysku = dużo odpadów i niskie koszty 
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•Grupy interesów  
c.d. 

 
Władza – Kowalski: 

- cele polityki gospodarki odpadami zbieżne z interesem społecznym; 

koszty społeczne spadają, ale koszty kowalskiego rosną o koszty 

zewnętrzne JEGO odpadów 

(opłata marsząłkowska) 
Kowalski-Przedsiębiorca: 

- interesy rozbieżne (koszty), ale P jest niezbędny do realizacji celów K, 

stąd wprowadzane narzędzia przez W, bo P chce mieć jak najwięcej 
odpadów i nie ponosić kosztów 

 

 przedsiębiorca - władza: 

 - j/w 

- przedsiębiorca działa w ramach prawa, ale istnieje dla realizacji 

własnych celów - zysku 
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•Grupy interesów  
c.d.-wnioski 

1. W będzie zaostrzać przepisy prawa ochrony środowiska, ale 

musi „utrzymać przy życiu” system gosp. Odp., K i P (w 

niezbędnej ilości) 

 

2. K będzie się edukował, zwiększał swoją świadomość ekol, 

ograniczy wytwarzanie odpadów i będzie oszczędzał 

 

3. P rynek trudniejszy – ograniczone najprostsze składowanie, 

konieczne inwestycje, mniej odpadów zmieszanych, odpadów 

więcej(niezależnie od wszystkich działań) służebna rola wobec 

celu polityki –zmniejszenie ilości odpadów, zwłaszcza na 

składowiskach 

konieczność zmiany strategii na długookresową, „służebną” 

społecznie 

CELE K W P STAJĄ SIĘ ZBIEŻNE 
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•System opłatowy - Polska  
Opłata naliczana „ryczałtowo”(określona kwota rocznie/mieszkaoca): 

 
 

 
 
 

 

WADY ZALETY 

1. Brak bodźcowego charakteru, 
2. Trudności z ustaleniem 

właściwej ilości mieszkaoców  
3. Stosunkowo niewielki stopieo 

internalizacji efektów 
zewnętrznych 

4. Istnieje finansowanie 
krzyżowe  

5. Brak możliwości uzależnienia 
wysokości opłaty od sposobu 
postępowania z odpadami 

6. Brak wpływu mieszkaoców na 
to, co „kupują” 

1. Prosta konstrukcja 
2. Niskie koszty transakcyjne 
3. Przyzwyczajenia 
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•OPŁATA ODPADOWA  
STAN OBECNY 

Quasi podatek, wszyscy K płaca równo bez względu na 

ilość wytworzonych odpadów, brak bodźców do 

ograniczania/segregacji +niski stopień świadomości ekol. 

 
P : dyktuje dowolnie stawki, brak bodżców do obniżania kosztów 

działalności, brak efektywnej konkurencji, duże zapotrzebowanie na 

„tanie” odpady powoduje nieefektywność i nieskuteczność systemu 

(np. niektóre obszary mogą nie być obsługiwane, inne mogą być 

obsługiwane przez kilka firm jednocześnie, droga nadmiernie długa) 

 

W, K: brak kontroli nad faktycznymi kosztami, brak odpowiedzialności 

za skuteczność 

 

W: siła jedynego instrumentu bodźcowego (opła 

ty składowiskowej) niewykorzystana, brak efektywnych instrumentów 

kontroli i sankcji 
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•OPŁATA ODPADOWA  
nowa ustawa 

wysokość stawki opłaty uzależniona od uwarunkowań 

lokalnych, K płaci za odpady, które wytworzy, obowiązkowa 

segregacja +edukacja ekol. 

 
1. czy segregacja = skuteczność i efektywność ??? 

2. opłata K = opłata dla W, koszty P 

(taniej czy drożej???) 

- koszty P spadają  

(np. Ograniczenie transportu i opłaty składowiskowej, ale droższe 

przetwarzanie) 

- koszty W rosną- obsługi systemu, w tym punkty selektywnego 

zbierania 

- wytworzona ilość odpadów spada 

3. opłata K zależy od ilości wytworzonych odpadów i sposobu 

postępowania z nimi (zasada SZP) 

4. cenę dyktuje W w interesie społecznym (P i K) 

5. są sankcje 
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System opłatowy- UE  
Sposoby naliczania opłaty: 

- za worek (mieszkaniec kupuje specjalnie oznaczone worki o określonej 
pojemności), np. Polska  

 
-za pojemnik (roczna opłata za pojemniki o określonej pojemności i określoną 

częstotliwośd ich opróżniania), np. Wiedeo 

  - lokale użytkowe, sklepy –poj. pojemników zal. od powierzchni  
 - budynki wielorodzinne – poj. pojemników zal. od ilości mieszkao 

 - szkoły i biura- poj. pojemników zal. od ilości uczniów/pracowników 
 - hotele – poj. pojemników zależna od il. pokoi  

- za częstotliwośd opróżniania– gosp. dom. płaci określoną kwotę za 
uzgodniony limit usług /opłata usługowa/, np. Irlandia, Polska 

 
- za Mg odpadów / wymagane specjalistyczne pojazdy wyposażone w wagi i 

pojemniki z chipami/, np. Niemcy 
 

- systemy mieszane (Belgia, Niemcy, Szwajcaria – waga/objętośd) 
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System opłatowy– UE  
 

Kalkulacja wysokości opłaty: 
 

-  wpływy z opłaty pokrywają  wydatki na funkcjonowanie systemu w 
całości (najczęściej ) lub w części (Wiedeo-różnica pokrywana z opłat 
opakowaniowych), wysokośd stawek różna w różnych regionach kraju 

(np. Irlandia za 120l odbierane tygodniowo 195-440E rocznie) 
 

- możliwe zwolnienia/ulgi dla najbiedniejszych, np. Wielka Brytania, dla 
będących na zasiłku, całkowite zwolnienia rzadko stosowane – mało 

skuteczne 
 

- w zabudowie jednorodzinnej opłata pobierana z dołu, a w 
wielorodzinnej z góry, możliwe też systemy przedpłatowe dla odpadów 

zielonych, wielkogabarytowych, itp. (istotne dla płynności systemu) 
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System opłatowy-UE  
 

Sposób obciążenia opłatą: 
 

- opłata od osoby (Polska, Czechy-max 500K)  
 

- opłata naliczana od mieszkania – ryczałt (Irlandia-okres przejściowy-
proste, ale brak skuteczności i bodźca do redukcji ilości odpadów,) 

 
- opłata nakładana na właściciela nieruchomości wraz z podatkiem od 

nieruchomości (najczęściej w systemach rozwiniętych jest to stała 
opłata roczna za usługę plus zmienne opłaty za objętośd/wagę/ 

częstotliwośd)  
 - w mieszkaniach komunalnych – opłata nakładana na najemcę 

 
- od powierzchni, łóżek w szpitalach, miejsc noclegowych 

(przedsiębiorstwa) 
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Opłata odpadowa – nowa ustawa 

stawka dla K (z segregacją) 
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Opłata odpadowa – nowa ustawa 

stawka dla P (z segregacją) 

 
 
 

 
 
 

 

3,46 3,58 3,65 3,79
5,80 5,90 5,96 6,08
5,86 5,96 6,03 6,16
5,90 6,01 6,08 6,22

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

107,85 140,00 160,00 200,00

opłata składowiskowa

w
y
s
o

k
o

ś
ć
 o

p
ła

ty
 [

z
ł/
m

c
/o

s
]

całość odpadów składowana 15% (50%) odpadów odzysk i recykling

9% (30%) odpadów odzysk i recykling 4,2% (14%) odpadów odzysk i recykling



Dr.inż. Agnieszka Ciechelska 
E-mail: agnieszkaciech@poczta.onet.pl 

Opłata odpadowa – nowa ustawa 

stawka dla K (z segregacją i red. Bio 11-12 

0,02 Mg, 13 50%, 20 75%) 
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Opłata odpadowa – nowa ustawa 

stawka dla P (z segregacją i red. Bio 11-12 

0,02 Mg, 13 50%, 20 75%) 
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•Wysokość opłaty   
 

Dla K:  

do powyższych opłat należy doliczyć koszty W-

administracyjnie szacowane sa na 1-1,2 zł, ale należy 
uwzględnić koszty obsługi punktów selektywnej zbiórki 

 
Opłata dla P (przychody z opłaty): 

należy zwiększyć o przychód ze sprzedaży surowców oraz 
ewentualnej sprzedaży kompostu 
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System opłatowy-UE  
 

Dodatkowe opłaty: 
- za dodatkowe worki/pojemniki 

 
-  za odpady zielone (np. Gloucester, Irlandia 36E rocznie za opróżnianie 2 razy 
w tygodniu pojemnika o określonej objętości), odpady budowlane- wada: jeśli 
opłata zbyt wysoka to możliwe podrzucania sąsiadom, nielegalne skłądowanie 

lub wyrzucanie do pojemników na odpady mokre 
 

- opłata za odpady wielkogabarytowe w tym elektrośmieci (np. Merton, 
Wielka Brytania, za 20L w ciągu 3 miesięcy można zamówid odebranie 5 

rzeczy, za dalsze 10L  kolejne 3, i 4L za dalsze 2 szt. Osobno płaci się za odbiór 
komputerów, monitorów i lodówek (12,5L) 

 
- za recykling i kompostowanie, ale brak wtedy opłaty składowiskowej 

 
- dla nieruchomości nieleżących przy głównych trasach komunikacyjnych 
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System opłatowy- UE  
 

Dodatkowe Instrumenty ekonomiczne w syst. opłatowym: 
- kary za niestosowanie się do przepisów - np. „nieoficjalne” worki/pojemniki, 

(Czechy, Korea), nawadnianie, ubijanie, niezgłoszenie stosowania rozdrabniaczy 
(Wiedeo),  

 
- obowiązkowa rezerwa z opłaty składowiskowej na zamknięcie i rekultywację 

składowiska, uruchamiana za zgodą władz lokalnych (Czechy  100K/Mg odpadów 
niebezpiecznych, 35K za pozostałe) 

 
- niższy podatek Vat za biogaz, opakowania papierowe nadające się do recyklingu 

(Czechy-5% zamiast 22%),  
 

- zwolnienia z podatków lokalnych (instalacje do recyklingu zwolnione z podatku 
od nieruchomości – Czechy, teren pod pojemniki zwolniony z pod. od 

nieruchomości-Wielka Brytania) 
 

- rynek pozwoleo (Wielka Brytania) 
- zachęty: darmowy kompost (Wiedeo) 
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•Kalkulacja wysokości opłaty- przykład – 
Montgomery, USA  

 
 

 
 
 

 

rok 2011

opłata 

składowiskowa
+

Opłata 

podstawowa 

/serwisowa/

+

Opłata za 

usługi 

dodatkowe

+

opłata za 

zbiórkę 

przykrawężnik

ową

+
Opłata za 

liście
= razem

OBSZAR A (miejski-

centrum)

w obszarze zbierania 

liści 52,04 41,43 116,38 74 88,91 372,76
poza obszarem 

zbierania liści 52,04 41,43 116,38 74 283,85
lokale jednorodzinne 

komunalne 41,43 41,43
OBSZAR B 

JEDNORODZINNY

w obszarze zbierania 

liści 52,04 41,43 116,38 88,91 298,85
poza obszarem 

zbierania liści 52,04 41,43 116,38 209,85

domy komunalne 41,43 41,43
WIELORODZINNE 

KOMUNALNE

w obszarze zbierania 

liści 6,9 9,52 16,42
poza obszarem 

zbierania liści 6,9 9,52 3,83 20,25
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Kalkulacja wysokości opłaty- przykład – 
Montgomery, USA   
 - opłata składowiskowa: 56$/Mg/rok, średnio gosp. Dom wytwarza 0,93 Mg/rok, 
wysokośd zbliżona do sąsiednich regionów, co zapobiega przywożeniu „obcych” 
odpadów, płacona wraz z podatkiem od nieruchomości 
- opłata podstawowa: pokrywa koszty podstawowych działao władz lokalnych, 
wymaganych prawem-programów i instalacji/m.in. administracja, bezpieczeostwo, 
personel, wsparcie techniczne, program redukcji odpadów, instalacje do odzysku 
energii/, płacona wraz z podatkiem od nieruchomości  
- opłaty za usługi dodatkowe: zawiera koszty dodatkowych usług świadczonych przez 
władze lokalne dla prywatnych domów jednorodzinnych, obejmuje koszty programu 
zbiórki butelek, puszek i plastiku (niebieski pojemnik, obowiązkowy dla domów 
jednorodzinnych)odbiór odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych, rozwój 
recyklingu, recyklingową edukację i pomoc potrzebującym, sied odbioru materiałów 
wtórnych, płacona wraz z pod. od nieruchomości. 
- opłata za zbiórkę przykrawężnikową- opłata za obsługę przez zakontraktowaną przez 
miasto firmę, w centrum, zbiórka przykrawężnikowa raz na tydzieo, odbiór większych 
odpadów na telefon, obejmuje koszty administracyjne, fundusz inwestycyjny), płacona 
od mieszkania/rok 
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•Wnioski: 
 
 

- nie ma uniwersalnego schematu systemu – obszar miejski/wiejski, zabudowa  
zwarta/rozproszona, zabudowa jedno/wielorodzinna + uwarunkowania 

społeczno – kulturowo - demograficzne 
- nie wiadomo taniej czy drożej 

 - o skuteczności systemu opłatowego nie decyduje wysokośd opłaty, ale gł. 
elementy społeczne- m.in. kultura, nawyki, zwyczaje, akceptacja i zrozumienie 

systemu,  
- kalkulacja opłaty musi opierad się na kilku składowych, gdzie elementem 

bodźcowym będzie przede wszystkim opłata składowiskowa 
- władze lokalne muszą dostosowad obowiązujący system do lokalnych 

możliwości i potrzeb / również w większej skali, np. kilku gmin/ 
- system musi byd efektywny, dlatego zasadne jest przesyłanie różnych opłat w 

jednym rachunku oraz realizacja instalacji  w większej skali 
- należy wziąd pod uwagę różnego rodzaju promocje, ulgi i zwolnienia 

- konieczne takie precyzowanie warunków zamówienia, aby zmusid operatora 
do  właściwej obsługi, np. mniej rentownych tras. 
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Zalecenia: 
 
- Konieczne jasne określenie celów, np. utrzymanie wysokości opłaty, 
faktyczne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenie 
odzysku i recyklingu 
-i zmiana sposobu myślenia, a w konsekwencji zmiana strategii 
- Konieczne silne poparcie systemu przez władze lokalne 
 
- Konieczny dostęp do niezbędnych instalacji/rozwój systemu 
 
- Konieczne powiązanie wysokości opłaty ze sposobem postępowania z 
odpadami 
 
- Koniecznośd edukacji, a nie „instrukcji obsługi” systemu – wiedza „jak 
to działa”, świadomośd, że ochrona środowiska kosztuje i budowania 
akceptacji systemu 
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• 
 

 
Dziękuję za uwagę 


