
Informacja o gospodarce 

odpadami w Gminie 

Skoczów



5881

704

Nieruchomości zamieszkałe
(w tym 250 "mieszanych")

Nieruchomości niezamieszkałe

Liczba nieruchomości w „systemie 

odpadowym” w Gminie

Skoczów w 2017 roku

Razem nieruchomości - 6585



5877,38

646,62

Nieruchomości zamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe

Masa wytworzonych odpadów 

komunalnych w 2017 roku [Mg]

Razem zebranych odpadów – 6524 Mg



Masa odpadów w latach 2013 - 2017
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Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

opłata „od 

mieszkańca” opłata - „system 

pojemnikowy” –

przejęcie odbioru 

w Gminie Skoczów 

od 1 stycznia 2017 r. 

kosz uliczny 

przejęcie od 

1 stycznia 2019 r. 

- „system 

pojemnikowy” – tylko 

zmieszane odpady 

komunalne



Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla mieszkańców w poszczególnych latach; stawka opłaty na 

tle sąsiednich gmin (zbiórka selektywna)
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Skoczów Brenna

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla mieszkańców w poszczególnych latach; stawka opłaty na 

tle sąsiednich gmin (zbiórka selektywna)
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Skoczów Brenna Cieszyn

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla mieszkańców w poszczególnych latach; stawka opłaty na 

tle sąsiednich gmin (zbiórka selektywna)
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Skoczów Brenna Cieszyn Ustroń

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla mieszkańców w poszczególnych latach; stawka opłaty na 

tle sąsiednich gmin (zbiórka selektywna)
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Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla mieszkańców w poszczególnych latach; stawka opłaty na 

tle sąsiednich gmin (zbiórka selektywna)
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Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla mieszkańców w poszczególnych latach; stawka opłaty na 

tle sąsiednich gmin (zbiórka selektywna)
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Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla mieszkańców w poszczególnych latach; stawka opłaty na 

tle sąsiednich gmin (zbiórka selektywna)



Koszty systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi

82 % kosztów to odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

komunalne.

18 % to pozostałe koszty m.in.:

a) koszt zarzadzania systemem, wynagrodzenia pracowników obsługujących system 
gospodarki odpadami,
b) koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi,
c) koszt usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów, 
czyli likwidacja tzw. dzikich wysypisk,
d) inne koszty, w tym inwestycyjne np. zakup komputerów, oprogramowania, licencji 
itd.



Nieruchomości niezamieszkałe - system 
pojemnikowy

Aby porównać stawki opłat komunalnych Gminy Skoczów do innych

sąsiadujących gmin zsumowano pojemność pojemników w katalogach

pojemników w danych gminach oraz odpowiednie stawki opłat.



1. Zsumowano objętości pojemników, kontenerów: 0,06 + 0,11 + 0,12 + 0,24 + 1,1 + 5,0 + 7,0 +

10,0 + 15,0 = 38,63 m3

2. Zsumowano stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ww.

pojemnikach/kontenerach suma to 4 021,00 zł.

3. Średnia proponowana kwota za 1 m3 – 4 021,00 zł: 38,63 m3 = 104,09 zł/m3

4. W ww. gminach funkcjonują różne zestawy pojemników/kontenerów, przy czym ww.

średnie stawki obliczono odpowiednio.

Pojemność 
pojemnika

Aktualny Skoczów Skoczów Aktualny Cieszyn
Cieszyn po 
przetargu

Aktualny 
Ustroń

Ustroń po 
przetargu

60 l 11,00 zł 15,00 zł 9,65 zł 

26.11.2018 r. 
ogłoszono 
przetarg, 

wybrana oferta 
przekroczyła 3 

mln 
zaplanowane w 
budżecie miasta 

- zł - zł 

110 l 15,50 zł 22,00 zł 15,55 zł 17,50 zł 19,00 zł 

120 l 16,50 zł 24,00 zł 17,00 zł - zł - zł 

240 l 31,00 zł 48,00 zł 31,55 zł 37,35 zł 40,50 zł 

1100 l 83,00 zł 132,00 zł 105,75 zł 155,25 zł 168,25 zł 

5 m3

435,00 zł 540,00 zł 429,00 zł 

zamiast 5 jest 
4KP 479,50 zł

zamiast 5 jest 
4KP 520,00 zł 

7 m3
545,00 zł 720,00 zł 594,15 zł 840,00 zł 911,00 zł 

10 m3
760,00 zł 1 020,00 zł 825,15 zł - zł - zł 

15 m3
1 150,00 zł 1 500,00 zł - zł - zł - zł 

3 047,00 zł 4 021,00 zł 2 027,80 zł 1 529,60 zł 1 658,75 zł 

78,88 zł 104,09 zł 85,81 zł 122,86 zł 133,23 zł 



Przy określaniu stawek tych opłat brano pod uwagę koszty systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi, jak również stawki tych opłat w gminach, które przejęły

nieruchomości niezamieszkałe, np. Cieszyn, Ustroń.

Informacja w sprawie  „stawek” za odbiór i zagospodarowanie 1 m3

odpadów komunalnych 

Skoczów Cieszyn Ustroń

Aktualne stawki 78,88 zł 85,81 zł 122,86 zł

Stawki od 2019 r.
proponowana kwota 

za 1 m3  104,09 zł

26.11.2018 r. otwarto 

oferty w przetargu, 

najtańsza oferta o około 

3 mln ponad środki 

zaplanowane w budżecie 

miasta Cieszyna

133,23 zł



Stawka dla nieruchomości zamieszkałych  to 9,00 zł/os., firmie wywozowej płacimy

7,45 zł/os., proporcja tych kwot to 9÷7,45 = 1,2. 

Taką samą proporcję zastosowano przy obliczeniu nowych stawek dla nieruchomości

niezamieszkałych.

stawka brutto 

selektywna

stawka brutto 

nieselektywna

stawka brutto 

selektywna

stawka brutto 

nieselektywna

60 l 11,00 zł                      22,00 zł                       15,00 zł                     30,00 zł                            

110 l 15,50 zł                      31,00 zł                       22,00 zł                     44,00 zł                            

120 l 16,50 zł                      33,00 zł                       24,00 zł                     48,00 zł                            

240 l 31,00 zł                      62,00 zł                       48,00 zł                     96,00 zł                            

1100 l 83,00 zł                      166,00 zł                    132,00 zł                   264,00 zł                         

5 m3 435,00 zł                    870,00 zł                    540,00 zł                   1 080,00 zł                      

7 m3 545,00 zł                    1 090,00 zł                 720,00 zł                   1 440,00 zł                      

10 m3 760,00 zł                    1 520,00 zł                 1 020,00 zł                2 040,00 zł                      

15 m3 1 150,00 zł                2 300,00 zł                 1 500,00 zł                3 000,00 zł                      

Kosz uliczny - - - 4,00 zł                              

Aktualne stawki obowiązujące w 

Gminie Skoczów

 Nowe stawki proponowane w Gminie 

Skoczów w roku 2019 Pojemność 

pojemnika



Usługi dodatkowe – nieruchomości 

niezamieszkałe

Stawka dla nieruchomości zamieszkałych  to 9,00 zł/os., firmie wywozowej płacimy

7,45 zł/os., proporcja tych kwot to 9÷7,45 = 1,2. 

Taką samą proporcję zastosowano przy obliczeniu nowych cen usług dodatkowych

z których mogą korzystać właściciele nieruchomości na terenie Gminy Skoczów.

Pojemność 

pojemnika

Cena brutto 

selektywna 2018 r.

Cena brutto 

nieselektywna 2018 r.

Cena brutto 

selektywna 2019 r.

Cena brutto 

nieselektywna 2019 r.

60 l 12,50 zł 25,00 zł 18,00 zł 36,00 zł

110 l 17,00 zł 34,00 zł 26,00 zł 52,00 zł

120 l 18,00 zł 36,00 zł 31,00 zł 62,00 zł

240 l 33,50 zł 67,00 zł 62,00 zł 124,00 zł

1100 l 88,00 zł 176,00 zł 156,00 zł 312,00 zł

5 m3 430,00 zł 860,00 zł 660,00 zł 1 320,00 zł

7 m3 570,00 zł 1 140,00 zł 900,00 zł 1 800,00 zł

10 m3 820,00 zł 1 640,00 zł 1 080,00 zł 2 160,00 zł

15 m3 1 200,00 zł 2 400,00 zł 1 560,00 zł 3 120,00 zł

Aktualne cena obowiązujące w Gminie 

Skoczów

 Nowe cena proponowane w Gminie 

Skoczów w roku 2019 



Usługi dodatkowe – nieruchomości 

zamieszkałe

Stawka dla nieruchomości zamieszkałych  to 9,00 zł/os., firmie wywozowej płacimy

7,45 zł/os., proporcja tych kwot to 9÷7,45 = 1,2. 

Taką samą proporcję zastosowano przy obliczeniu nowych cen usług dodatkowych

z których mogą korzystać właściciele nieruchomości na terenie Gminy Skoczów.

Aktualne ceny 

obowiązujące w Gminie 

Skoczów

 Nowe ceny 

proponowane w Gminie 

Skoczów w roku 2019 

cena brutto cena brutto 

1 m3 85,00 zł                                      144,00 zł                                

5 m3 280,00 zł                                    360,00 zł                                

7 m3 390,00 zł                                    480,00 zł                                

dodatkowy 

dzień
25,00 zł                                      30,00 zł                                   

1 tona 320,00 zł                                    600,00 zł                                

Pojemność 

pojemnika / 

kontenera



Obsługa nieruchomości niezamieszkałych/ 

realizacja usług dodatkowych

Porównanie zadań:

obsługa nieruchomości niezamieszkałych w 2019 r. - kwota około 1.500.000,00 zł

realizacja usług dodatkowych w 2019 r. – kwota około 35.000,00 zł



Nadchodzą zmiany..

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw zaproponowano m.in.:

- rozliczenie z firmą wywozową od tony za odpady komunalne,

- konieczność wyposażenia PSZOK-u w najazdową wagę samochodową,

- wprowadzenie czterokrotnej różnicy pomiędzy stawkami za zbieranie 

selektywne i za zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny jako 

zachęta do segregowania odpadów komunalnych,

- nieruchomości niezamieszkałe obligatoryjnie wprowadzone do systemu –

w Gminie Skoczów już od 1 stycznia 2017 roku.

WGKiŚ


