
Wójt Gminy Jeżowe informuje, że od 01 lutego 2019 roku nastąpi wzrost 

stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika 

z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Jeżowe. Cena tej usługi znacznie wzrosła w stosunku do lat 

poprzednich.  

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. 

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe 

funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby 

wystarczyła na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.  

Obecne dochody budżetu gminy w oparciu o obowiązujące stawki (których 

wysokość została ustalona końcem roku 2015) są niewystarczające do pokrycia kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ofert z przetargów. 

Lp. Nazwa Firmy Cena brutto w zł 

na rok 2019 

Cena brutto w zł 
na rok 2018 

1 

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych 

Józefa Hausner 

37-400 Nisko, Wolina 

ul. Sienkiewicza 74 

 

946.728,00 377.991,36 

2 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

37-418 Krzeszów 

ul. Biłgorajska 16 

 

998.192,16 426.384,00 

3 

Zakład Komunalny Sp. z o. o. 

36-050 Sokołów Małopolski 

ul. Łazienna 7 

 

544.644,00 340.154,64 

4 

Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. 

37-403 Pysznica 

ul. Wolności 295 

 

1.192.320,00 
firma nie brała 

udziału 

w przetargu 

5 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. 

37-450 Stalowa Wola 

ul. Komunalna 1 

 

991.440,00 379.800,00 



6 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Mirosław Olejarczyk 

Wola Jachowa 94A 

26-008 Górno 
 

firma nie brała 

udziału 

w przetargu 
358.800,12 

 

Wzrost opłaty jest podyktowany rosnącym kosztem zagospodarowania 

odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie jednostkowych 

stawek opłat za korzystanie ze środowiska od 1 stycznia 2018r. wzrosły opłaty 

środowiskowe za składowanie odpadów, które wcześniej wynosiły 24,15 zł za tonę. 

Od stycznia 2018 r. opłata środowiskowa wzrosła do 140 zł, w 2019 r. wzrośnie do 170 

zł, a w 2020 r. do 270 zł, co przekłada się na koszt zagospodarowania odpadów.  

Bardzo duży wpływ na koszty zagospodarowania odpadów komunalnych ma 

także wzrost cen energii elektrycznej i paliwa. Ponadto jest problem z odpadami 

z tworzyw sztucznych, których nikt nie chce przetwarzać, cena w przykładowej 

instalacji  za przyjęcie 1 tony opakowań z tworzyw sztucznych to 380 zł. Niestety ceny 

te z czasem będą wzrastać, jak również i koszty zagospodarowania odpadów 

komunalnych.  

Nowej deklaracji nie składają właściciele nieruchomości, którzy do tej pory 

mieli złożoną deklarację, ponieważ gmina wyśle do nich zawiadomienia 

o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej 

jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.  

UWAGA! Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli 

nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby powinny złożyć deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przeciwnym razie 

ponownie zostanie wydana wobec nich decyzja określająca wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 


