
PROJEKT UCHWAŁY NR ........ RADY MIASTA KONINA 

Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 

W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 249 RADY MIASTA KONINA Z DNIA 

27 LISTOPADA 2019 R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA 

WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI I USTALENIA STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK ORAZ 

ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI

KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM



Wprowadzenie:

- rok 2020 był pierwszym rokiem kiedy miejski system gospodarowania odpadami 

się bilansował, tzn. koszty systemu zostały pokryte przez opłaty wnoszone przez 

mieszkańców. 

Koszty systemu wyniosły: 13 433 521,05 zł, wpływy: 13 639 337,57 zł

Jest to efekt m.in. regulacji opłaty za gospodarowanie opłatami jaka miała miejsce 

w 2019 r. (wejście w życie z początkiem 2020 r.) kiedy to stawka za odpady od osoby 

wzrosła z 12 zł do 19 zł oraz bieżącej weryfikacji deklaracji prowadzonej przez 

Wydział Gospodarki Komunalnej.

- historycznie luka w systemie wynosiła: w 2019 r. minus 3 038 854,30 zł, 

w 2018 r. minus 3 550 815,50 zł, w 2017 r. – minus 1 619 394,13 zł.



Celem jest aby system gospodarowania odpadami komunalnymi 

zorganizowany przez miasto dalej się samofinansował, co przekłada się 

na konieczność ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców 

miasta opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zauważyć należy, że ostatnia regulacja wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w Koninie miała miejsce 

w listopadzie 2019 r. (z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.), 

czyli 2 lata temu. 



Proponowany minimalny wzrost stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mieszkańca (o 1 zł od osoby) wynika m.in. ze:

- wzrostu od dnia 01.01.2022 r. kosztów zagospodarowania odpadów,

- wzrostów kosztów paliwa niezbędnego do usługi odbierania odpadów: już 
za 9 m-cy 2021 r. jest on wyższy o 100 tys. zł niż za taki sam okres 2020 r.,

- corocznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosiło 
w 2020 r. - 2.600 zł, w 2021 r. – 2.800 zł, a od 2022 r. wynosić będzie – 3.010 zł



Ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innych miastach 
o podobnej wielkości:

stawka podstawowa od osoby

Gniezno 24 zł

Ostrów Wlkp 25 zł

Leszno 27 zł

Piła 30 zł

Inowrocław 28 zł

Lublin 24,80 zł

Siedlce

19 zł 
(luka w systemie za 2020 

w wysokości minus 2,64 mln zł)



Dziękuje za uwagę


