Odpady komunalne w Krakowie



zmiany w 2020 roku

Sposób segregacji nie ulega zmianie
• żółty pojemnik – tworzywa sztuczne i metal (opakowania po
artykułach spożywczych, kosmetycznych, środkach piorących,
tubki po paście do zębów, opakowania ze styropianu)
• niebieski pojemnik – papier (tektura, zeszyty, gazety, papier
do pakowania)
• zielony pojemnik – szkło (butelki, słoiki – nie wrzucamy szkła
stołowego, luster, szkła zbrojonego lub hartowanego)
• brązowy pojemnik – resztki jedzenia (obierki z owoców
i warzyw, ogryzki, skorupki z jajek oraz fusy z kawy i herbaty –
nie wrzucamy mięsa i kości)
• szary/czarny pojemnik – odpady zmieszane (zużyte chusteczki
jednorazowe, ręczniki papierowe, pieluchy, zatłuszczony papier,
rozbite szklanki i talerze, a także porcelanowe kubki, resztki
mięsa i kości)

Zmiany w 2020 roku
Zmiany w prawie wprowadzone zostały
przez Rząd i Sejm RP oraz orzecznictwo sądów.
Obowiązują w całej Polsce, we wszystkich
gminach:
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Dlaczego w Krakowie rosną koszty
systemu odpadowego?


• rosną wymagania unijne dotyczące recyklingu odpadów w gminach (z 50% w 2020 roku, do 65% w 2035 roku); za niedostosowanie się do przepisów gminy płacą kary


• 5-pojemnikowy system segregacji podniósł koszty transportu
i zagospodarowania odpadów (w 2019 roku o 23 mln zł, w 2020
roku – o 20 mln zł): transport dokładniej posegregowanych
odpadów jest droższy

Dlaczego w Krakowie rosną koszty
systemu odpadowego? cd.


• obowiązek monitoringu wizyjnego instalacji przetwarzających
odpady (koszt 4 mln zł), wyższe opłaty środowiskowe
za składowanie odpadów (2014 – 73,60 zł/t; 2018 – 140 zł/t;
2019 – 170 zł/t; 2020 – 270 zł/t), krótszy okres magazynowania
odpadów: 1 rok, a nie 3 lata (spadek cen surowców, np. tona
papieru z 200 zł do 50 zł)

Dlaczego spadają dochody Krakowa z systemu
gospodarowania odpadami?




• powszechny obowiązek segregacji odpadów
– spadek o ok. 10,6 mln zł

• ustawowe ograniczenie opłaty za pojemnik w nieruchomościach:
> niezamieszkałych – spadek o ok. 19,7 mln zł
> mieszanych (złożonych z części zamieszkałej
i niezamieszkałej) – spadek o ok. 4 mln zł

Wydatki na gospodarowanie odpadami w Krakowie
szacunkowo ok.
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Stawki obowiązujące – wybrane przykłady
zabudowa jednorodzinna – odpady selektywne:
1) gospodarstwo jednoosobowe – 26,00 zł
2) gospodarstwo dwuosobowe – 36,00 zł
3) gospodarstwo trzyosobowe – 46,00 zł
4) gospodarstwo czteroosobowe – 56,00 zł

zabudowa jednorodzinna – odpady nieselektywne:
1) gospodarstwo jednoosobowe – 39,00 zł
2) gospodarstwo dwuosobowe – 54,00 zł
3) gospodarstwo trzyosobowe – 69,00 zł
4) gospodarstwo czteroosobowe – 84,00 zł

zabudowa wielorodzinna – odpady selektywne:
1) gospodarstwo jednoosobowe – 15,00 zł
2) gospodarstwo dwuosobowe – 29,00 zł
3) gospodarstwo trzyosobowe – 41,00 zł
4) gospodarstwo czteroosobowe – 50,00 zł

zabudowa wielorodzinna – odpady nieselektywne:
1) gospodarstwo jednoosobowe – 22,00 zł
2) gospodarstwo dwuosobowe – 41,00 zł
3) gospodarstwo trzyosobowe – 60,00 zł
4) gospodarstwo czteroosobowe – 73,00 zł

Konieczność zbilansowania wydatków:
zmiana stawek za wywóz śmieci
PROPONOWANE METODY NALICZANIA NOWYCH STAWEK
1) od osoby:
a) koszt miesięczny systemu na jedną osobę 29,00 zł
b) zabudowa jednorodzinna 36,00 zł / zabudowa wielorodzinna 27,00 zł
2) od ilości zużytej wody:
stawka za 1 m3 wody 8,10 zł
3) od gospodarstwa domowego:
zabudowa jednorodzinna 59,00 zł / zabudowa wielorodzinna 49,00 zł
4) od powierzchni mieszkalnej:
a) stawka za 1 m2 0,85 zł
b) od metrażu:
< 40 m2 0,97 zł
za kolejne metry, w przedziałach:
40–80 m2 0,85 zł
80–120 m2 0,65 zł
≥ 120 m2 0,01 zł
Zgodnie z przepisami, gmina nie może z własnego budżetu dopłacać
do systemu gospodarowania odpadami.

