
spowodowało, że część wysegregowanych odpadów takich jak folia PEHD, czy papier 
wydzielony z odpadów zmieszanych nie może znaleźć nabywcy i musi zostać przekazany 
do odzysku jako komponent do produkcji RDF. Zmniejsza to ogólną ilość sprzedawanych 
surowców. Powyższe okoliczności spowodowały, że ceny uzyskiwane ze sprzedaży 
surowców wtórnych stale maleją a za niektóre z nich trzeba dopłacić. Tak dzieje się na 
rynku papieru, gdzie za 1 tonę sprzedanych surowców trzeba dopłacić 60-230 zł, dopłata 
do jednej tony folii waha się od 100 do 500 zł. Nastąpił również spadek cen za PET-
bezbarwnego i kolorowego o ok. 50% oraz szkła opakowaniowego, cena szkła spadła 
z 60 zł za tonę do 10 zł. 

6. Rekultywacja składowiska. 
Do końca I kwartału 2021 r. zakończy się eksploatacja kwatery składowania nr 2 
w Janczycach. W roku 2021 spółka przystąpi do rekultywacji składowiska, wartość 
kosztorysowa rekultywacji wyniesie ok. 2 040 427,29 zł. Środki finansowe na ten cel 
spółka pozyska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach w formie pożyczki, która może być umorzona w wysokości 15%. 

7. Koszty zagospodarowania odpadów w ZUOK Janczyce. 
Od 1 stycznia 2021 wzrosną koszty za przyjęcie odpadów „na bramie" za 1 Mg: 

• odpady niesegregowane (zmieszane) z 421,20 zł na ok. 520 zł 

• odpady wielkogabarytowe z 421,20 zł na ok. 520 zł 

• odpady selektywnie zebrane z 54,00 zł na ok. 154 zł 

Wzrost cen za przyjęcie odpadów spowodowany jest rosnącymi kosztami 
zagospodarowania odpadów na które składa się: wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej" 
za składowanie odpadów na składowisku, kosztem wzrostu zagospodarowania 
odpadów frakcji kalorycznej powyżej 6 Mi/kg, płacy minimalnej, podwyżki cen energii 
elektrycznej. 

S. Koszty odbioru i transportu odpadów na 2021 rok. 
Wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów średnio o ok. 49% spowodowane 
jest dostosowanie systemu odbioru odpadów komunalnych do obecnych wymagań 
prawnych {zwiększonej liczby przejazdów, wzrostów kosztów pracy, osobnego odbioru 
bioodpadów}. 

9. Podsumowanie 
W wyniku wprowadzenia radykalnych zmian w przepisach odpadowych, gwałtownie 
wzrosły koszty zagospodarowania odpadów - Zarząd Związku w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie 
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki jest zmuszony podniesieniem 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 



INFORMACJA 

Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat za odbiór odpadów, spowodowana jest 
skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów na skutek zmian w przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami na które składają się: 

1. Wzrost kosztów składowania odpadów. 
Za każdą tonę odpadów posortowniczych deponowanych na składowisku, za które 
do tej pory płacono 74,26 zł za 1 Mg, w kolejnych latach należało zapłacić: 2018 r. -
140 zł., 2019 r. - 170 zł, 2020 r. - 270 zł. Wzrost opłaty znacząco zwiększył wydatki na 
„opłatę marszałkowską" jakie musi ponosić MZGOK Sp. z o.o. z siedzibą w Janczycach. 
Wydatki związane z odprowadzeniem „opłaty marszałkowskiej" wyniosły w latach: 2017 
r. - 799 823 zł, 2018 r. - 1.591 723 zł, 2019 r. - 2.104.176 zł. W 2020 r. szacuje się kwotę 

— 2.600.000 zł. 

2. Wzrost kosztów zagospodarowania pozostałości po sortowaniu. 
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. 

Wejście w życie w/w rozporządzenia spowodowało że, odpady o kodzie 19 12 12 
frakcji „nadsitowej" wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych, 
których zawartość kaloryczna jest powyżej 6 Mi/kg nie możne być składowana 

na składowiskach odpadów. Cena jaką spółka płaci za odbiór jednej tony frakcji 
wysokokalorycznej wynosi obecnie 600 zł netto. Przy konieczności zagospodarowania 
ok. 3000 ton odpadów rocznie koszt ten staje się coraz większym obciążeniem 

i ciężkim do skalkulowania w kolejnych latach. 

W ostatnim czasie koszty zagospodarowania odpadów frakcji palnej sukcesywnie 
wzrastają i wynosiły odpowiednio: 2017 r. - 196 365,30 zł, 2018 r. - 339 434,00 zł, 2019 
r. - 897 812,95 zł. W 2020 r. szacuje się kwotę - 1.865 500,00 zł 

3. Koszty monitoringu i zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Znowelizowana ustawa o odpadach nakłada na podmioty magazynujące odpady 
obowiązek posiadania całodobowego monitoringu wizyjnego, zabezpieczenia roszczeń 

oraz spełnienia kosztownych wymogów przeciwpożarowych. Koszt dostosowania zakładu 

w Janczycach do wszystkich wymogów zabezpieczenia ppoż. to ok. 2 mln zł. 

4. Wzrost kosztów pracy i energii. 
W roku 2021 wzrasta płaca minimalna o 200 zł, co z kolei przełoży się na wzrost kosztów 
wynagrodzeń. Drugim czynnikiem była podwyżka cen energii, co spowodowało że koszt 
energii elektrycznej w roku 2020 wzrósł prawie 53 % w stosunku do roku 2019. 

5. Ograniczenie zbytu surowców wtórnych. 
Nadmierna podaż surowców wysortowanych przez sortownie przy ograniczonym popycie 
ze strony recyklerów, wykorzystują ci ostatni na zwiększenie wymagań jakościowych 
dostarczanych surowców. Dodatkowo nastąpiło zahamowanie wzrostu gospodarczego 
przez ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii Covid 19. Wszystko to 



W związku z powyższym właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobligo-
wany przepisami prawa miejscowego do niezwłocznego złożenia deklaracji na 
nowym druku i obliczenia nowej wysokości opłaty. 

Deklarację można złożyć w następujący sposób: 

• osobiście w Biurze Związku w Baćkowicach, 27-552 Baćkowice 86, 

• wysłać pocztą na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
27-552 Baćkowice 86, 

• złożyć (w zamkniętej kopercie) w wyznaczonym miejscu w urzędzie gminy, 

• przekazać (w zamkniętej kopercie) sołtysowi, 

• przesłać za pośrednictwem ePUAP: zgdk1/SkrytkaE5 (wymaga ważnego 
podpisu elektronicznego). 

UWAGA: OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU WSZYSCY MAMY OBOWIĄZEK 
SEGREGOWANIA ODPADÓW. 

W przypadku stwierdzenia braku segregacji lub niewłaściwego 

segregowania odpadów właścicielowi nieruchomości zostanie 
wydana decyzja określająca wysokość opłaty 

.o 

®WUKROTNOŚĆ ©®STAW•WEJ STAWKO 

Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz jej wysokość, wynika z konieczności 
przystosowania funkcjonowania systemu odbioru odpadów do obowiązujących 
przepisów prawa, które obligują Związek do: 

• odbioru każdej frakcji odpadów oddzielnie (szkło, papier, metale i tworzywa 
sztuczne, odpady zmieszane -resztkowe, bioodpady, odpady wielkogabary-
towe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), 

Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat spowodowana jest: skokowym wzro-
stem kosztów zagospodarowania odpadów, wzrostem kosztów pracy i energii, 
ograniczenie zbytu surowców wtórnych, rekultywacją składowiska, wzrostem 
kosztów odbioru i transportu odpadów. 



SZANOWNI PAŃSTWO 
Od 1 stycznia 2021 roku nastąpi 

ZMIANA SYSTEMU NALICZANIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW. 

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia Pań-

stwa, że wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, postulatom oraz skargom 
mieszkańców od 1 stycznia 2021 roku wprowadza zmianę systemu naliczania 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłata będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

Od lstycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi będzie wynosiła: 

• 20,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce odpadów, w 
przypadku braku zgłoszonego przydomowego kompostownika, 

• 18,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce oraz kompo-
stowaniu biood padów w przydomowym kam postowniku. 

Mieszkańcom, którzy nie będą wypełniali obowiązku segregacji zostanie 
nałożona opłata w wysokości 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby. 

JAK WYLICZYĆ J PŁATĘ W SKŁADANEJ DEKLARACJI: 

Wysokość opłaty wyliczamy: 

Brak przydomowego kompostownika: Opłata = liczba osób x 20,00 zł 

Na nieruchomości jest przydomowy kompostownik: Opłata = liczba osób x 18,00 zł 

Od 01.01.2021 OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR DEKLARACJI 

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia 
NOWEJ DEKLARACJI, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących 

daną nieruchomość. 

W przypadku niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości 

co do danych zawartych w deklaracji zostanie wydana 
DECYZJA administracyjna uwzględniająca m.in. liczbę osób 

zameldowanych na danej nieruchomości. 



OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU SEGREGOWANIE JEST OBOWIĄZKOWE 
Za niesegregowanie odpadów Związek naliczy opłatę, 

będącą dwukrotnością stawki podstawowej 

SEGREGUJEMY! 
CO WRZUCAMY 

papier, tekturę, kartony, ulotki, opakowa-
nia po proszkach do prania, torby i torebki 
papierowe, zeszyty, książki, papier pako-
wy, katalogi, foldery, gazety i czasopisma. 

szkło bezbarwne i kolorowe, szklane opa-
kowania po kosmetykach, butelki szklane i 
słoiki (bez zawartości i nakrętek) 

plastikowe butelki po napojach (butelki 
PET), opakowania plastikowe: po produk-
tach spożywczych, po jogurtach, po ko-
smetykach, zwykłych środkach czystości 
(np. płyn do szyb, naczyń), torby, worki, 
reklamówki, metale, puszki metalowe, 
puszki po konserwach, aluminiowe pusz-
ki po napojach, kapsle, wieczka, nakrętki 
od słoików, opakowania wielomateriało-
we tzw. tetrapak (np. po mleku i sokach), 
Opakowania i butelki muszą być puste, 

w przypadku braku przydomowego kom-
postownika: 
- resztki żywności, skorupki jaj, fusy z 

kawy i herbaty, 
- przeterminowane warzywne i owocowe, 

ich odpadki, obierki, 
- zepsute przetwory owocowe/warzywne, 
- resztki kwiatów, trawę, liście, 
- rozdrobione gałęzie 

Wszystko to, czego nie można odzyskać w 
procesie recyklingu z wyłączeniem odpa-
dów niebezpiecznych, np.: opakowania pod 
ciśnieniem typu spray, opakowania styro-
pianowe, płyty CD, pampersy, zatłuszczony 
papier, artykuły higieniczne, rękawiczki 
ochronne lateksowe, stara odzież, obuwie, 
szmaty, rozbite szyby, lustra, ceramika, 
kryształy, fajanse, porcelana, naczynia ża-
roodporne, zimny popiół. 

papier 

CZEGO NIE WRZUCAMY 

metale 
tworzywa 
sztuczne 

odpady 
resztkow 

papieru zatłuszczonego lub zabrudzonego 
produktami spożywczymi, papieru lakiero-
wanego i foliowanego, mokrych ręczników 
papierowych, chusteczek jednorazowych, 
artykułów higienicznych (pampersów, pod-
pasek), tapet, worków po cemencie, ubrań, 
kartonów po mleku i napojach. 

szklanych buteleczek i fiolek po lekach, 
szklanych opakowań po środkach che-
micznych, ceramiki, kryształów, fajansu, 
porcelany, luster, szyb, naczyń żaroodpor-
nych, szyb samochodowych, termome-
trów, żarówek, świetlówek, reflektorów, 
monitorów i lamp telewizyjnych, szkła 
okularowego, zniczy z zawartością wosku, 

opakowań i butelek po lekach, płynach 
chłodniczych, baterii i akumulatorów oraz 
zużytego sprzętu elektronicznego i elek-
trycznego, opakowań metalowych pod 
ciśnieniem typu spray, puszek i tubek po 
lakierach, farbach, smarach, olejach, opa-
kowań ze styropianu (np. po mięsie, fast-
foodach), 
płyt CD, zabrudzonej foli ogrodowej. 

Kości, mięsa, oleju jadalnego, odchodów 
zwierząt, popiołu, ziemi, kamieni, mar-
twych zwierząt. 
UWAGA: 
Odpady biodegradowalne składujemy w 
przydomowych kompostownikach. Osoby, 
które NIE ZADEKLAROWAŁY kompostow-
nika oddają bioodpady w worach lub po-
jemnikach, zakupionych na własny koszt. 

Odpadów zbieranych w sposób selek-
tywny gromadzonych zgodnie z zasadami 
w niniejszej tabeli, zużytego sprzętu elek-
tronicznego i elektronicznego, baterii 
i akumulatorów, foli z działalności rolniczej, 
materiałów niebezpiecznych, opakowań 
Po środkach chemicznych, gruzu, itd. 

Szczegóły segregacji określa regulamin oraz akty prawne, które dostępne są na stronie www. ezgdk.pl 



EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN 
DORZECZA KOPRZYWIANKI 

27-552 Baćkowice 86 
tell fax 15 866 13 98, e-mail: ezgdk@pro.onet.pl 
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DOTYCZY MIESZKAŃCÓW 

Z TERENU GMIN: 

Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, 

Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, 

Sadowie, Samborzec i Zawichost. 


