UCHWAŁA NR ...................................
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia ................................... 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r.
poz. 888 i 1648 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3,
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr LXIII/154/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2 października 2014 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2014 r. poz. 2702 ze zm.), wprowadza się
następujące zmiany:
1) §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej
według metody, o której mowa w §1 pkt 1, wynosi 24,00 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalonej według metody, o której mowa w §1 pkt 1, wynosi 48,00 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny.”;;
2) §3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej
według metody, o której mowa w §1 pkt 2, wynosi 99,00 zł miesięcznie od
gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalonej według metody, o której mowa w §1 pkt 2, wynosi 198,00 zł
miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny.”..
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Projektodawca:
Przedstawiający w imieniu
projektodawcy:

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie wyboru metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat.
Z dniem 1 lipca 2013 roku na mocy ustawy zmieniającej ustawę z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie całego kraju w sposób radykalny
zmienił się model postępowania z odpadami komunalnymi wytwarzanymi na
nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy. Gminy przejęły obowiązki właścicieli
nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i są zobowiązane
do zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach). W zamian za to gminy pobierają opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, co oznacza,
że opłata za gospodarowanie odpadami jest należnością publicznoprawną. Artykuł 6r ust. 1
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przesądza, że opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, system gospodarowania odpadami
komunalnymi powinien się samofinansować, a opłaty są przeznaczane wyłącznie na
pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu. Artykuł 6r ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wskazuje, jakie elementy składają się na koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, a są to:
a) odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) obsługa administracyjna systemu,
d) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwagi na zmiany uwarunkowań prawnych
i geopolitycznych stał się na przestrzeni ostatnich lat nieporównywalnie droższy. Od 2018 roku
systematycznie wzrastają koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, a wpływ na to ma
m.in. zamknięcie rynku azjatyckiego dla odpadów, głównie tworzyw sztucznych,
przez co wytworzyła się nadpodaż odpadów na rynku krajowym, a tym samym koszty ich
zagospodarowania znacząco wzrosły. Dla przykładu koszty zagospodarowania frakcji palnej
odpadów, które nie powinny być składowane wzrosły od 150% do nawet 245% w stosunku
do roku 2017. Ponadto systematycznie wzrastają opłaty środowiskowe za składowanie
odpadów komunalnych, tj. w roku 2021 stawka opłaty za składowanie zmieszanych
(niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, które stanowią ok 50%
wszystkich zbieranych odpadów komunalnych wynosi 276,21 zł za 1Mg odpadów.
Dla porównania w 2017 roku wartość opłaty środowiskowej, która nie zasila budżetu gminy

a jest odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego, wynosiła 120,76 zł za 1Mg odpadów
(wzrost stawki o 130%). Ponadto wprowadzona w 2018 roku zmiana ustawy o odpadach
nałożyła na podmioty gospodarujące odpadami nowe kosztotwórcze obowiązki
(m.in. monitoring wizyjny, instalacje przeciwpożarowe, nowe zezwolenia, wysokie gwarancje
bankowe), jak również ograniczyła czas magazynowania odpadów, przez co instalacje nie
mogą magazynować odpadów np. w oczekiwaniu na wyższe ceny skupów surowców.
Niewątpliwie na rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów ma wpływ: coraz
wyższy i bardziej radykalny poziom recyklingu, jaki zobowiązana jest osiągać gmina, a tym
samym Wykonawca świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów; systematyczny
wzrost ilości wytwarzanych odpadów przy jednoczesnym spadku ilości mieszkańców; coraz
większe wymogi ustawowe dotyczące m.in. świadczenia usług przy wykorzystaniu pojazdów
o napędzie gazowym lub elektrycznym, które są nieporównywanie droższe od pojazdów
o napędzie spalinowym; wzrost płacy minimalnej; historyczne wzrosty cen pali oraz energii
elektrycznej, brak odpowiedzialności producentów za opakowania.
Artykuł 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy
określając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę:
a) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
b) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
c) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
d) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają
sezonowo.
Na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski według złożonych deklaracji na dzień
11.10.2021 roku mamy 53 105 osoby objęte systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym: 5 185 osoby w gospodarstwach domowych liczących 5 i więcej
mieszkańców (ogółem 992 gospodarstwa) wobec 63 830 osób zameldowanych.
Podjęte na przełomie lat 2020-2021 intensywne działania zmierzające do ujawnienia
nieprawidłowości w składanych deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przyniosły zamierzony efekt i w 2021 roku liczba osób objętych gminnym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi była większa niż w roku poprzednim.
Niestety panująca pandemia związana z przypadkami zachorowani na chorobę COVID-19
wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2 przyczyniła się do wzrostu śmiertelności. W 2021 roku
według stanu na dzień 30.09.2021 roku odnotowano 613 zgonów.
Masa odpadów wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych objętych systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi, przeciwnie do ilości osób, systematycznie rośnie.
Z uwagi na wzrost ilości odpadów do odebrania i zagospodarowania system gospodarowania
odpadami komunalnymi jest droższy. Masa odbieranych odpadów kształtowała się następująco.

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
do 30.09.2021

Ilość odebranych odpadów w Mg
13 336,866
13 542,040
13 529,210
14 413,856
14 731,331
15 645,662
17 853,730
13 519,891

Ilość odpadów w PSZOK w Mg
1 049,799
1 140,303
1 732,308
1 416,468
1 659,463
1 864,291
2 846,850
1 846,563

Od 01 stycznia 2022 roku w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zmianie ulegnie sposób
rozliczania się z Wykonawcą świadczącym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych. Przestanie obowiązywać dotychczasowy system rozliczania ryczałtowego,
a zacznie obowiązywać model określony w art. 6f ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, a mianowicie podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowić będzie
stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. W oparciu
o wybraną w dniu 12.10.2021 roku najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym
szacuje się, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utworzenia
i prowadzenia PSZOK dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wyniesie
w 2022 roku ok. 14,366 mln zł. Ogółem szacowana wartość odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku
oraz prowadzenia PSZOK w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku,
określona w oparciu o wybraną najkorzystniejszą ofertę wyniesie niespełna 44,3 mln zł brutto
w dniu jej zawarcia. Szacowane koszty jednostkowe odbioru i zagospodarowania odpadów
określone zostały w tabeli „Szacowane koszty odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych i prowadzenia PSZOK w latach 2022-2024 roku”.
Szacowany ogólny koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie
Ostrowiec Świętokrzyski w 2022 roku wyniesie ok. 14,836 mln zł, w tym odbiór
i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK kosztowało będzie 14,366 mln zł,
co stanowi 97% wszystkich kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Pozostałe koszty to obsługa administracyjna systemu, która wyniesie
ok. 0,42 mln zł co stanowi 3% wszystkich kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi i edukacja ekologiczna w wysokości ok. 0,05 mln zł. Stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
uchwalone w 2019 roku nie zapewnią pokrycia kosztów, o których mowa powyżej, dlatego
wskazana byłaby ich zmiana do następujących wartości.
24,00 zł (słownie dwadzieścia cztery złote) miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

99,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) miesięcznie od gospodarstwa
domowego jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6k określa, iż maksymalna stawka
opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, w przypadku metody
jej naliczania stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz określonej stawki, wynosi 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na jedną osobę i nie może być wyższa niż 38,38 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.
Uchwalenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na powyższym poziomie
pozwoli na samofinansowanie się systemu i jego zbilansowanie, przy zachowaniu kwot
wynikających z oferty przetargowej.
W latach przyszłych istnieje ryzyko, że liczba mieszkańców objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi ulegnie zmniejszeniu, co spowoduje spadek
dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie bilansowanie się
całego systemu. Na brak bilansowania się systemu w latach przyszłych (2023-2024) może
wpłynąć również ewentualna waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, która wynika wprost z
art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na udokumentowany wzrost kosztów
świadczenia usługi. Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia i wzorem umowy, która
zostanie zawarta z Wykonawcą świadczącym przedmiotową usługę od 2022 roku, maksymalna
wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wynieść może 15% wartość wynagrodzenia
podstawowego, tj. ok. 6,64 mln zł w całym okresie obowiązywania umowy, począwszy od 2023
roku. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej i wystąpienia deficytu dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do kosztów systemu, aby
stawki opłat określone w niniejszej uchwale nie uległy zwiększeniu, Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego wystąpi do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o podjęcie
uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Możliwość taką daje art. 6r ust. 2da znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, który stanowi iż Rada Miasta może postanowić, w drodze
uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są
niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Należy zaznaczyć, iż szacowane koszty systemu opierają się na danych
przyjętych na potrzeby postępowania przetargowego. Jeżeli wytwarzana ilość odpadów będzie
mniejsza, koszty systemu mogą być niższe, dopłaty mogą okazać się niepotrzebne,
a ewentualne nadwyżki będą wydatkowane na funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami na terenie miasta. W przypadku pozostawienia stawek na obecnym poziomie, tj.
16 zł i 69 zł, niezbędne byłoby dopłacenie do samofinansowania się systemu, bez
uwzględniania waloryzacji umowy z Wykonawcą, łącznej kwoty ok. 16-17 mln zł w latach

2022-2024. Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2022 roku, według zaproponowanych, nowych stawek, przedstawia się następująco:

Ilość mieszkańców
Ilość gospodarstw
domowych
Razem

Szacowana
ilość
mieszkańców
47 4401
992

24,00

Szacowany
miesięczny
dochód w zł
1 138 560,00

Szacowany
dochód
roczny w zł
13 662 720,00

99,00

98 208,00

1 178 496,00

1 248 288,00

14 841 216,00

Stawka
w zł

Szacowany
roczny koszt
systemu w zł

14 836 550,96

Wartym podkreślenia jest również fakt, iż dzięki zastosowaniu w procedurze przetargowej dla
dodatkowych kryteriów niezwiązanych z ceną, których przedmiotem było m.in. wyposażenie
miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszkańcy realnie poniosą niższe miesięczne
koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z uwagi na brak konieczności
ponoszenia opłat za dzierżawę pojemników oraz zakupu worków na odpady. W oparciu
o wysokość kosztów jakie aktualnie ponosi za dzierżawę pojemników gminna jednostka
budżetowa, szacuje się, iż miesięcznie mieszkaniec zabudowy wielorodzinnej zaoszczędzi
1,57 zł2, natomiast właściciel nieruchomości jednorodzinnej dzięki nieodpłatnemu
wyposażeniu nieruchomości w worki do zbierania odpadów przez Wykonawcę i rezygnacji
właściciela nieruchomości z dzierżawy pojemników, może zaoszczędzić nawet 2,98 zł za każdy
dzierżawiony pojemnik o pojemności 240l na odpady selektywnie zbierane i aż 4,50 zł za
pojemnik o pojemności 240l na odpady ulegające biodegradacji. Statystyczne trzy osobowe
gospodarstwo domowe dzierżawiące trzy pojemniki na odpady selektywnie zbierane i jeden
pojemnik na odpady biodegradowalne może dzięki temu zaoszczędzić 4,48 zł na osobę.
W przypadku, gdy na nieruchomości jednorodzinnej odpady zbierane są w workach,
statystyczne trzyosobowe gospodarstwo domowe może dzięki temu zaoszczędzić 3,62 zł
miesięcznie na osobę (przy założeniu oddawania miesięcznie dwóch worków 120l odpadów
selektywnie zbieranych frakcji papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne i cenie 1 worka
w wysokości 1,15 zł3 oraz odpady ulegające biodegradacji i cenie 1 worka w wysokości
1,98 zł4). Dzięki powyższemu realnie odczuwalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez mieszkańców powinna być znacząco niższa. Dodatkowo niezmiennie
właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej mogą skorzystać z częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem
Założono spadek liczby mieszkańców o 1% w stosunku do stanu na dzień 11.10.2021 r.
Szacunek określony w oparciu o: ilość pojemników w zasobach OTBS Sp. z o.o., OSM, SM Krzemionki, SM
Hutnik, ZUM; kosztach dzierżawy pojemników ponoszonych przez jedną z gminnych jednostek oraz ilości osób
zamieszkujących w zasobach powyższych zarządców.
3 Przy założeniu ceny pakiety worków 10 szt., która na dzień 19.10.2021 w jednej z sieci sklepów na terenie
Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi 11,48 zł
4 Przy założeniu ceny pakiety worków 10 szt., która na dzień 19.10.2021 w jednej z sieci sklepów na terenie
Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi 19,98 zł
1
2

na nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji. Możliwość taką daje Uchwała Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr XL/121/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku. W związku
z powyższą uchwałą wysokość takiego zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca
w przypadku wnoszenia opłat ustalonych na podstawie metody opartej o liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz 5,00 zł miesięcznie w przypadku wnoszenia opłat
ustalonych na podstawie metody od gospodarstwa domowego liczącego pięć i więcej
mieszkańców.
Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy
określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna
wysokość stawki ustalonej przez radę gminy dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób
selektywny. Selektywne i prawidłowe gromadzenie odpadów komunalnych „u źródła” pozwoli
na pozyskanie większej ilości surowców nadających się do recyklingu. Jest to korzystne
z punktu widzenia środowiska, ale ma również bardzo ważne znaczenie w kontekście zmiany
sposobu obliczania osiągniętego poziomu recyklingu, który obliczany będzie w stosunku
do całej masy odpadów, a nie jak dotychczas tylko do czterech frakcji zbieranych selektywnie.
Czynnik ekonomiczny stanowi najczęstszą motywację do podejmowania pożądanych działań,
dlatego proponuje się, aby stawka opłaty podwyższonej za niewypełnianie obowiązku
segregacji odpadów wynosiła dwukrotność stawki ustalonej przez radę gminy dla odpadów
zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, tj.:
48,00 zł (słownie czterdzieści osiem złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
198,00 zł (słownie sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) miesięcznie od gospodarstwa
domowego jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez
właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki
opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie
wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.
Mając na względzie powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego jest zasadne.

SZACOWANE KOSZTY ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I PROWADZENIA PSZOK W LATACH 2022- 2024

2022

Frakcja odpadów

Cena brutto za odbiór
Cena za
1Mg odpadów
Ilość odpadów
zagospodarowanie
bezpośrednio z
Ilość odpadów
przewidziana do
1Mg odpadów
nieruchomości
przewidziana do
odbioru bezpośrednio
zamieszkałych, zgodnie zgodnie z wybraną
zagospodarowania
z nieruchomości
najkorzystniejszą
z wybraną
w Mg
zamieszkałych w Mg
ofertą
najkorzystniejszą
ofertą

Odpady niesegregowane
(zmieszane)
Odpady ulegające
biodegradacji
Metale i tworzywa
sztuczne

301,32

410,40

11 100

11 100

225,72

486,00

200

200

171,72

540,00

2 300

2 310

Papier

171,72

540,00

250

260

2023
Łączna szacowana
warość brutto
odbioru i
zagospodarowania
odpadów

7 900 092,00
142 344,00
1 642 356,00
183 330,00

Ilość odpadów
Ilość odpadów
przewidziana do
przewidziana do
odbioru bezpośrednio
zagospodarowania
z nieruchomości
w Mg
zamieszkałych w Mg

11 200

11 200

200

200

2 450

2 465

275

290

2024
Łączna szacowana
Ilość odpadów
Łączna szacowana
Ilość odpadów
Łączna szacowana
warość brutto
przewidziana do
warość brutto odbioru
przewidziana do warość brutto odbioru
odbioru i
odbioru bezpośrednio z
i zagospodarowania
zagospodarowania i zagospodarowania
zagospodarowania
nieruchomości
odpadów w latach 2022w Mg
odpadów
odpadów
zamieszkałych w Mg
2024

7 971 264,00
142 344,00
1 751 814,00
203 823,00

11 300

11 300

200

200

2 550

2 570

300

320

8 042 436,00

23 913 792,00

142 344,00

427 032,00

1 825 686,00

5 219 856,00

224 316,00

611 469,00

Szkło

171,72

540,00

2 200

2 215

1 573 884,00

2 300

2 320

1 647 756,00

2 400

2 425

1 721 628,00

4 943 268,00

Odpady ulegające
biodegradacji
Odpady
wielkogabarytowe
Zużyty sprzęt
elektryczny

501,12

210,60

1 600

1 900

1 201 932,00

1 700

2 030

1 279 422,00

1 800

2 150

1 354 806,00

3 836 160,00

285,12

426,60

850

1 210

758 538,00

870

1 270

789 836,40

900

1 300

811 188,00

2 359 562,40

387,72

324,00

15

75

30 115,80

15

75

30 115,80

15

75

30 115,80

90 347,40

Zużyte opony

495,72

216,00

40

140

50 068,80

45

145

53 627,40

50

150

57 186,00

160 882,20

Przeterminowane leki

301,32

6480,00

3

3

20 343,96

3

3

20 343,96

3

3

20 343,96

61 031,88

Budowlane i
rozbiórkowe

711,72

1 100

782 892,00

1 200

854 064,00

1 250

889 650,00

Pozostałe odpady
zbierane w PSZOK

711,72

20

14 234,40

20

14 234,40

20

14 234,40

Koszt prowadzenia PSZOK w 2022 roku

66 420,00

Koszt prowadzenia PSZOK w 2023 roku

Koszt prowadzenia PSZOK w 2024 roku

33 210,00

OGÓŁEM SZACOWANE KOSZTY ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I PROWADZENIA PSZOK W LATACH 2022-2024

42 703,20
44 192 710,08

SUMA

Utworzenie i prowadzenie PSZOK dla mieszkańców
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

2 526 606,00

0,00
44 292 340,08

