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Wstęp 

 

 

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1, utrzymanie czystości  

i porządku w gminie należy do jej obowiązkowych zadań własnych. Zadania z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi mogą być wykonywane również przez utworzone w 

tym celu związki międzygminne. Gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy lub związku.  

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa wymienione  

w ustawie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki  

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystywane na cele 

niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

 Informację sporządzono w oparciu o materiał zebrany na podstawie ankiet otrzymanych  

z gmin i Związku z województwa opolskiego. Ankieta2 dotyczyła funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2016 – 2019. Jednostki wykazały w niej 

dane finansowe odnośnie dochodów i wydatków ogółem systemu, wpływów z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, poniesionych wydatków z tytułu umowy zawartej  

z Operatorem związanych z realizacją zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych”. Jednostki zostały poproszone o wskazanie przyczyn wzrostu kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podanie danych 

dotyczących przeprowadzonych postępowań w różnych trybach wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych3.  

Na terenie województwa opolskiego 60 gmin prowadzi gospodarkę odpadami 

komunalnymi samodzielnie, a 11 gmin powierzyło to zadanie utworzonemu w tym celu 

Związkowi "Czysty Region". W opracowaniu odrębnie przedstawiono dane dotyczące gmin4  

i Związku z uwagi na brak ich porównywalności.  

 

I.1. Kształtowanie się dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w gminach województwa opolskiego 

 

Łączne dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach  

w analizowanych latach kształtowały się od 109 618 tys. zł w 2016 r. do 141 633 tys. zł  

w 2019 r. W poszczególnych latach ich poziom był zróżnicowany, co zostało przedstawione na 

poniższym wykresie oraz w tabeli.  

 
1 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze 

zm.). 
2 W wyniku przeprowadzenia ankiety uzyskano dane finansowe z 59 gmin województwa opolskiego oraz Związku 

Międzygminnego „Czysty Region”, dane dotyczące trybu wyboru Operatora uzyskano z 60 gmin i Związku.  
3 Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843). 
4 Z wyłączeniem danych finansowych z gminy Komprachcice. 
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Wyszczególnienie 

Lata Dynamika 

2016 2017 2018 2019 2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dochody gmin 109 617 833,78 113 889 356,63 117 190 815,43 141 632 875,40 103,9 102,9 120,9 129,2 

Wydatki gmin 111 501 555,07 116 382 228,33 129 153 431,84 155 119 967,43 104,4 111,0 120,1 139,1 

Deficyt -1 883 721,29 -2 492 871,70 -11 962 616,41 -13 487 092,03 132,3 479,9 112,7 716,0 

 

Dochody gmin w analizowanym okresie sukcesywnie lecz nierównomiernie rosły. 

Największy wzrost dochodów odnotowano w 2019 roku o 20,9%. Porównując wysokość 

uzyskanych dochodów w roku 2019 i w roku 2016 okazało się, że wzrosły one na przestrzeni 

czterech lat o prawie 30%.  

Łączne wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach  

w analizowanych latach wahały się od 111 502 tys. zł w 2016 r. do 155 120 tys. zł w 2019 r. 

Wydatki systemu w gminach sukcesywnie rosły. Z wyjątkiem roku 2019, wzrost wydatków był 

szybszy niż dochodów w tych samych latach. Największy wzrost wydatków, podobnie jak 

dochodów, wystąpił w 2019 r. - o 20,1%. Wydatki systemu poniesione w roku 2019 w 

porównaniu do roku 2016 wzrosły o 39,1%, czyli o prawie 10 punktów procentowych więcej 

niż dochody.  

W każdym omawianym roku łączne wydatki ponoszone na system gospodarowania 

odpadami komunalnymi były wyższe niż otrzymane dochody, co powodowało powstanie w 

każdym roku łącznego deficytu.  

 

Analizując dochody gmin dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

w zestawieniu z wydatkami systemu w poszczególnych latach należy zauważyć, że w roku 

109 618 113 889 117 191

141 633

111 502 116 382
129 153

155 120

2016 2017 2018 2019

Dochody i wydatki systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

w gminach w latach 2016-2019 (tys. zł)

Dochody Wydatki
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2016 deficyt ukształtował się na najniższym poziomie - 1 884 tys. zł. W roku 2017 deficyt 

wzrósł do kwoty 2 493 tys. zł, a w kolejnych latach różnica pomiędzy dochodami a wydatkami 

systemu zdecydowanie się powiększyła. Deficyt wyniósł odpowiednio 11 963 tys. zł w 2018 

roku i 13 487 tys. zł w 2019 roku. Drastyczny wzrost kwoty deficytu o 379,9% (o 9 470 tys. zł) 

w 2018 roku wynikał z faktu, iż wydatki w gminach wzrosły o 11,0%, a dochody jedynie  

o 2,9%. Oznacza to, że poniesione wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi 

były znacznie większe niż uzyskane dochody.  

Zestawienie dochodów i wydatków systemu, ich dynamikę na poszczególne jednostki w 

latach 2016 - 2019 przedstawia załącznik 1. 

 

I.2. Bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach 

województwa opolskiego 

 

Dodatnia różnica między dochodami systemu a wydatkami systemu w 2016 roku wystąpiła 

w 28 gminach w wysokości 3 981 tys. zł. W latach 2017-2018 ilość jednostek z dodatnią różnicą 

między dochodami a wydatkami systemu sukcesywnie malała. Najmniej gmin z dodatnią 

różnicą wystąpiło w 2018 roku – 10, a w 2019 roku było to 12 gmin. 

Wydatki systemu były wyższe niż dochody systemu w 30 gminach w 2016 r., w 2017 roku 

takich gmin było 39, a w 2018 r. 48. W 2019 roku liczba gmin zmniejszyła się do 46.  

 

Wyszczególnienie 

Lata 

2016 2017 2018 2019 
ilość 

jednostek 

kwota  

tys. zł 

ilość 

jednostek 

kwota 

tys. zł 

ilość 

jednostek 

kwota 

tys. zł 

ilość 

jednostek 

kwota 

tys. zł 

Gminy 

Dodatnia różnica 

między 

dochodami a 

wydatkami 

systemu  28  3 981  19  3 385  10  1 968  12  2 087  

Ujemna różnica 

między 

dochodami a 

wydatkami 

sytemu 30  5 864  39  5 878  48  13 931  46  15 574  

system 

zbilansowany 1  0  1  0  1  0  1  0  

 

W poszczególnych latach bilansowanie się systemu odbywało się w sposób bardzo 

zróżnicowany. W 2016 r. najwięcej do systemu dopłaciła gmina Dobrzeń Wielki  

(1 086 tys. zł), a najmniej Skarbimierz (3 tys. zł). W 2017 r. skrajne wielkości były w Ozimku 

(947 tys. zł) i Wilkowie (2 tys. zł). W kolejnych latach były to odpowiednio Łubniany  

(1 540 tys. zł) i Zębowice (3 tys. zł) oraz Opole (1 970 tys. zł) i Skoroszyce (3 tys. zł). W gminie 

Prószków w całym analizowanym okresie system gospodarowania odpadami komunalnymi był 

zbilansowany. 
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I.3. Skumulowane dane dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

gmin województwa opolskiego 

 

Gminy w latach 2016-2019 uzyskały w ramach systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi skumulowane dochody 482 331 tys. zł, a wydatkowały na system 512 157 tys. zł. 

Wystąpiła skumulowana ujemna różnica między uzyskanymi dochodami, a poniesionymi 

wydatkami w wysokości 29 826 tys. zł. Dodatnia różnica między skumulowanymi dochodami 

systemu a wydatkami systemu wystąpiła w 9 gminach i wyniosła 5 464 tys. zł, natomiast w 49 

gminach skumulowane wydatki systemu były wyższe niż dochody systemu o 35 290 tys. zł.  

W jednej gminie dochody systemu były równe wydatkom systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi we wszystkich latach.  

 

 
 

Największa dodatnia różnica pomiędzy skumulowanymi w latach 2016-2019 dochodami 

a wydatkami systemu wystąpiła w Mieście na prawach powiatu - Opolu (2 374 tys. zł), Gminie 

Nysa5 (1 190 tys. zł) oraz w Gminie Głuchołazy (699 tys. zł), natomiast najwyższe ujemne 

różnice pomiędzy skumulowanymi dochodami a wydatkami systemu wystąpiły w Gminach: 

Ozimek (4 549 tys. zł), Dobrzeń Wielki (3 721 tys. zł), Krapkowice (2 887 tys. zł). W jedenastu 

gminach różnica ta wyniosła ponad milion zł.  

W całym analizowanym okresie różnica między dochodami systemu a wydatkami systemu 

(załącznik 2) w poszczególnych jednostkach kształtowała się następująco:  

− w 3 gminach w każdym roku była dodatnia, 

− w 24 gminach wystąpiła w każdym roku ujemna, 

− w 1 gminie różnica nie wystąpiła. 

 
5 Gmina Nysa w danych dotyczących wykonania wydatków systemu w latach 2016-2018 wykazała wydatki  

z tytułu 12 faktur, natomiast w 2019 r. wykazała 11 faktur za odbiór odpadów komunalnych, nie uwzględniła 

faktury za miesiąc grudzień  2019 r., na kwotę 968 tys. zł, która została zapłacona w 2020 r. 

9

49

1

Wynik między skumulowanymi dochodami i wydatkami
systemu gospodarowania odpadami według gmin

Dodatnia różnica między dochodami i wydatkami - 9 jednostek (5 464 tys. zł)

Ujemna różnica między dochodami i wydatkami - 49 jednostek (35 290 tys. zł)

System zbilansowany  - 1 jednostka
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Jak wskazano we wstępie, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

które obejmują koszty: 

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3. obsługi administracyjnej tego systemu, 

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

W dalszej części dokonano analizy jaka część wpływów z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przeznaczona jest na wydatki na operatora realizującego usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz jaką część wydatków systemu 

stanowią wydatki na operatora.  

 

I.4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na 

Operatora w gminach województwa opolskiego 

 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły w gminach prawie 

100% uzyskanych dochodów systemu. Ich wysokość wyniosła od 109 216 tys. zł w 2016 r. do 

138 200 tys. zł w 2019 r. 

Analizując dane finansowe wszystkich gmin łącznie w poszczególnych latach okazuje się, 

że w gminach dochody uzyskane z opłaty w całości pokrywały wydatki na Operatora,  

a pozostała nadwyżka mogła być przeznaczona na finansowanie pozostałych kosztów 

funkcjonowania systemu. W poszczególnych latach pokrycie wydatków na Operatora 

dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi było zróżnicowane. W 2016 r. 

w 11 gminach dochody z opłaty nie pokryły wydatków z tego tytułu, w 2017 r. sytuacja taka 

miała miejsce w 12 gminach, w 2018 r. w 23 gminach, a w 2019 r. w 18 gminach. Również 

rozpiętość braku środków z opłaty na pokrycie wydatków na Operatora była bardzo 

zróżnicowana i kształtowała się od 6 tys. zł w 2018 r. w Lubrzy do 1 218 tys. zł w Namysłowie 

w 2019 r. (załącznik 3). W 8 gminach co roku wydatki na Operatora były wyższe niż uzyskane 

dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 30 gminach co roku dochody 

te pokrywały poniesione wydatki na Operatora. Udział wydatków na Operatora systemu do 

dochodów pobieranych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w analizowanych 

latach przedstawia załącznik 4. 
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Wyszczególnienie 

Lata Dynamika 

2016 2017 2018 2019 2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dochody gmin – opłata za gosp. 

odpadami 109 215 604,55 113 459 539,18 115 433 313,49 138 199 600,78 103,9 101,7 119,7 126,5 

Wydatki gmin na Operatora 97 646 380,80 101 023 007,64 107 117 840,32 132 036 621,24 103,5 106,0 123,3 135,2 

Wynik (dochody z opłat za 

gospodarowanie odpadami minus 

wydatki na Operatora) 11 569 223,75 12 436 531,54 8 315 473,17 6 163 279,54 107,5 66,9 74,1 53,3 

 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rosły w podobnym tempie 

jak dochody systemu. Wzrost dochodów z opłat za gospodarowanie w poszczególnych gminach 

w analizowanych latach był zróżnicowany, co zostało przedstawione w załączniku 5. 

W 2017 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszyły się 

w stosunku do 2016 r. w 24 gminach, natomiast wzrosły w pozostałych 35 gminach. 

Największy spadek dochodów o 35,6% odnotowano w Dobrzeniu Wielkim6, a największy 

wzrost o 39,6% w Ozimku. W gminie Dobrzeń Wielki znaczne zmniejszenie dochodów 

nastąpiło w wyniku zmiany granic. W następnym roku, spadek dochodów z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wystąpił w 18 gminach. Największe zmniejszenie 

tych dochodów wystąpiło w Ozimku (o 21,2%), natomiast największy wzrost odnotowano  

w Olszance o 31,7%. W kolejnym roku tylko gmina Dobrzeń Wielki odnotowała spadek 

dochodów o 1,0%, a najwyższy wzrost (o 75,7%) wystąpił w Grodkowie. Porównując dochody 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. do 2016 r., w 5 gminach 

dochody te uległy zmniejszeniu, w tym o 34,7% w Dobrzeniu Wielkim. 

 
6 Rozporządzeniem Rady Ministrów zmienione zostały granice miasta na prawach powiatu Opola i 4 gmin 

województwa opolskiego (Dobrzenia Wielkiego, Komprachcic, Prószkowa i Dąbrowy). Zmiany weszły w życie 

od 1 stycznia 2017 r. 
 

109 216 113 460 115 433

138 200

97 646 101 023 107 118

132 037

2016 2017 2018 2019

Dochody gmin z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i wydatki na 
Operatora w latach 2016-2019 (tys. zł)

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydatki z tytułu umowy zawartej z Operatorem
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Wydatki na Operatora wyniosły od 97 646 tys. zł w 2016 r. do 132 037 tys. zł w roku 2019 

(wzrost o 35,2%). Rosły one w omawianych latach w podobnym tempie jak wydatki systemu 

z tym, że w latach 2016-2017 wzrost ten był niższy niż wydatków systemu, a w 2019 r. wyższy. 

Analizując dane z poszczególnych gmin widoczny jest wzrost wydatków prawie we wszystkich 

gminach w kolejnych latach w porównaniu do roku poprzedniego. W każdym z analizowanych 

lat wystąpiły nieliczne gminy, w których wydatki na Operatora malały w granicach 5%. 

Wskazać należy, iż badając dynamikę wydatków na Operatora w roku 2019 w porównaniu do 

roku 2016 w trzech gminach wydatki wzrosły o ponad 100%. Udział wydatków na Operatora 

systemu w wydatkach systemu w omawianych latach w rozbiciu na poszczególne jednostki 

prezentuje załącznik 6, natomiast udział wydatków na Operatora systemu w dochodach systemu 

- załącznik 7.  

W poszczególnych latach udział wydatków na Operatora w wydatkach systemu był bardzo 

zróżnicowany. W 2016 r. mieścił się w przedziale od 42,4% w Łambinowicach do 100,0% w 

Dobrzeniu Wielkim, Skarbimierzu, Turawie i Dobrodzieniu, w 2017 r. wahał się od 53,1% w 

Łambinowicach do 100,0% w Dobrzeniu Wielkim, Turawie i Dobrodzieniu. W następnym roku 

było to od 37,3% w Głogówku do 100,0% w Dobrzeniu Wielkim, a w 2019 r. od 38,4% w 

Lubszy do 100,0% w Dobrzeniu Wielkim. 

Udział wydatków na Operatora na poziomie 100% oznacza w praktyce, iż gminy nie 

rozliczają wszystkich kosztów, które muszą ponosić na gospodarowanie odpadami, przede 

wszystkim tych o charakterze administracyjnym. 

 

I.5. Skumulowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i skumulowane wydatki na Operatora gmin województwa opolskiego 

 

Jak wynika z danych finansowych skumulowane wpływy z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (w latach 2016-2019) w gminach wyniosły 

476 308 tys. zł, natomiast skumulowane wydatki na Operatora wyniosły 437 824 tys. zł.  

W 17 gminach uzyskane skumulowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie pokrywały poniesionych skumulowanych wydatków na Operatora.  

W pozostałych gminach uzyskane dochody pokrywały wydatki na Operatora. Najwięcej 60% 

skumulowanych poniesionych wydatków na Operatora w latach 2016-2019 musiała pokryć  

z własnych dochodów gmina Dobrzeń Wielki. W pozostałych gminach ten udział wahał się od 

0,6% w Murowie do 48,7% w Dobrodzieniu. 

Skumulowane wydatki na Operatora stanowiły 85,5% skumulowanych wydatków systemu. 

W poszczególnych gminach udział ten był zróżnicowany i wahał się od 58,2% w Lubszy do 

100,0% w Dobrzeniu Wielkim.  

 

I.6. Dochody i wydatki majątkowe gmin województwa opolskiego dotyczące systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

Dochody majątkowe w dochodach ogółem systemu w gminach były bardzo niewielkie.  

W analizowanym okresie wystąpiły w 11 gminach. Ich wielkość była bardzo zróżnicowana od 
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1 tys. zł w 2016 r. do 3 124 tys. zł w 2019 r. Skumulowane dochody majątkowe wyniosły  

4 600 tys. zł i stanowiły 1,0% skumulowanych dochodów systemu. 

Poniesione wydatki majątkowe przez gminy były większe niż uzyskane dochody 

majątkowe, jednak ich wysokość była również niewielka. Skumulowane wydatki majątkowe w 

gminach wyniosły 15 064 tys. zł i stanowiły 2,9% wszystkich wydatków systemu. W 

poszczególnych latach wyniosły one odpowiednio: 1 795 tys. zł, 1 168 tys. zł, 7 077 tys. zł i 

5 024 tys. zł.  Wydatki majątkowe wystąpiły w 16 gminach w 2016 r., w 25 gminach w 2017 

r., i w 22 gminach w latach 2018-2019.  

 

II.1. Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Związku 

Międzygminnym Czysty Region 

 

Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Związku w analizowanych 

latach wahały się od 20 478 tys. zł w 2016 r. do 26 214 tys. zł w 2019 r. W okresie tym dochody 

systemu sukcesywnie rosły od 0,3% do 17,0%.  

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Związku w analizowanych 

latach wahały się od 22 793 tys. zł w 2016 r. do 26 605 tys. zł w 2019 r. W 2017 roku nastąpił 

spadek wydatków systemu o 7,3%, natomiast w pozostałych latach nastąpił wzrost wydatków 

od 10,1% do 14,4%.  

Zestawienie dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami w latach 2016 - 

2019 przedstawia wykres oraz tabela.  

 

 
 

 

 

 

20 478 20 548
22 400

26 214

22 793
21 120

23 252

26 605

2016 2017 2018 2019

Dochody i wydatki systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

w Związku w latach 2016-2019 (tys. zł)

Dochody Wydatki
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Związek w całym okresie objętym analizą ponosił większe wydatki systemu niż osiągnięte 

dochody. Deficyt pomiędzy dochodami a wydatkami systemu wykazywał tendencję malejącą. 

W roku 2016 wyniósł 2 315 tys. zł i zmalał do kwoty 392 tys. zł w 2019 r. 

 

II.2. Skumulowane dane dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Związku Międzygminnego Czysty Region 

 

Skumulowane dochody Związku w analizowanych latach wyniosły 89 640 tys. zł, 

natomiast skumulowane wydatki 93 771 tys. zł. Skumulowany deficyt Związku wyniósł w tym 

okresie 4 131 tys. zł.  

 

 
 

II.3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na 

Operatora w Związku Międzygminnym Czysty Region 

 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły od 95,4% do 

97,1% dochodów systemu. Wahały się one od 19 885 tys. zł w 2016 r. do 25 019 tys. zł  

w 2019 r. W 2017 roku dochody z opłat były o 0,1% mniejsze niż w 2016 r., natomiast  

w następnych latach nastąpił ich sukcesywny wzrost o 8,5% i o 16,1%. Wydatki na Operatora 

w omawianych latach wynosiły od 17 773 tys. zł do 22 744 tys. zł. Wzrost ich był 

89 640
93 771

Skumulowane dochody i wydatki systemu 
gospodarowania odpadami Związku (w tys. zł)

Skumulowane dochody 89 640 tys. zł Skumulowane wydatki 93 771 tys. zł

Wyszczególnienie 

Lata Dynamika 

2016 2017 2018 2019 2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dochody Związku 20 478 019,12 20 548 223,69 22 400 190,02 26 213 833,17 100,3 109,0 117,0 128,0 

Wydatki Związku 22 793 003,38 21 120 122,85 23 252 448,18 26 605 434,35 92,7 110,1 114,4 116,7 

Deficyt -2 314 984,26 -571 899,16 -852 258,16 -391 601,18 24,7 149,0 45,9 16,9 
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nierównomierny i wynosił odpowiednio o 6,2% o 10,4% i o 9,2%. Uzyskane dochody z opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywały wydatki Związku na Operatora. 

 

 
 

Wyszczególnienie 

Lata Dynamika 

2016 2017 2018 2019 2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dochody Związku – opłata za 

gospodarowanie odpadami 19 885 486,21 19 862 913,80 21 543 910,95 25 018 849,32 99,9 108,5 116,1 125,8 

Wydatki Związku na 

Operatora 17 772 616,21 18 866 449,88 20 827 823,52 22 743 752,31 106,2 110,4 109,2 128,0 

Wynik (dochody z opłat za 

gospodarowanie odpadami  

minus wydatki na Operatora) 2 112 870,00 996 463,92 716 087,43 2 275 097,01 47,2 71,9 317,7 107,7 

 

II.4. Skumulowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i skumulowane wydatki na Operatora w Związku Międzygminnym Czysty Region 

 

Skumulowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w Związku wyniosły 86 311 tys. zł, natomiast skumulowane wydatki na Operatora wyniosły 

80 211 tys. zł. Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przewyższały wydatki na Operatora, które przeznaczone były na wydatki majątkowe. Należy 

zauważyć, że Związek ponosi wyłącznie wydatki związane z gospodarką odpadami. Relację 

między wydatkami Związku na Operatora a pozostałymi wydatkami bieżącymi można zatem 

przyjmować jako punkt odniesienia do analizy relacji pomiędzy wydatkami na operatora a 

pozostałymi wydatkami ponoszonymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

w gminach.  

 

 

19 885 19 863
21 544

25 019

17 773 18 866 20 828
22 744

2016 2017 2018 2019

Dochody Związku z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i wydatki na Operatora 

w latach 2016-2019 (tys. zł)

Dochody Związku z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydatki z tytułu umowy zawartej z Operatorem
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Wyszczególnienie 

Lata 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Dochody Związku – opłata za 

gospodarowanie odpadami 19 885 486,21 19 862 913,80 21 543 910,95 25 018 849,32 

Wydatki Związku na Operatora 17 772 616,21 18 866 449,88 20 827 823,52 22 743 752,31 

Udział wydatków na Operatora w 

dochodach z opłat za gospodarowanie 

odpadami (%) 89,4 95,0 96,7 90,9 

 

II.5. Dochody i wydatki majątkowe w Związku Międzygminnym Czysty Region 

 

W analizowanym okresie Związek nie uzyskał żadnych dochodów majątkowych, natomiast 

wydatki majątkowe ponoszone były co roku w łącznej wysokości 4 400 tys. zł  i stanowiły 4,7% 

skumulowanych wydatków systemu. 

 

III. Przyczyny wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

według jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego 

 

Przyczyną postępującego wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi jest według gmin województwa opolskiego stworzona konstrukcja prawna  

i administracyjna, zapoczątkowana zmianą do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach z 2012 roku, polegająca na uniemożliwieniu prowadzenia gospodarki odpadami przez 

gminy w formie podmiotów gospodarki budżetowej i oparcie całego systemu krajowego na 

sektorze prywatnym względnie wyłącznie w formach przewidzianych dla sektora prywatnego. 

Gminy były zachęcane przez centralną administrację do całkowitej likwidacji własnych 

jednostek budżetowych, zakładów budżetowych bądź przekształcania ich w spółki prawa 

handlowego. Zmiany te spowodowały zmianę konstrukcji całego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi z systemu opartego na jednostkach komunalnych (system komunalny) 

na system oparty na firmach prywatnych (system komercyjny). Gminy zostały obciążone 

obwiązkami organizacyjnymi, administracyjnymi oraz ekologicznymi (poziomy odzysku i 

recyklingu odpadów), a zostały pozbawione narzędzi do samodzielnego lub wspólnego z 

innymi gminami kształtowania systemu lub zostało to znacząco utrudnione. W praktyce to 

sektor prywatny, czyli firmy komercyjne, zostały beneficjentami zmian prawnych 

zapoczątkowanych w 2012 roku (tzw. „rewolucja śmieciowa”) w systemie gospodarki 

odpadami komunalnymi.  

Czynnikiem, który miał wpływ na obecne podwyżki cen było uniemożliwienie odbioru 

odpadów przez spółki komunalne, zakłady budżetowe, które do tych celów zostały powołane, 

a które to musiały konkurować w przetargach z firmami prywatnymi. Firmy te, aby zdobyć 

rynek niejednokrotnie stosowały ceny dumpingowe, tylko po to aby doprowadzić do 

rozwiązania podmiotów z udziałem gminy. W kolejnych przetargach, gdy już nie było 

konkurencji stosowały dla siebie wygórowane stawki. Przykładowo w Gminie Olesno firma 

uczestnicząca w przetargu nie mając konkurencji pozwoliła sobie na niepodpisanie umowy na 

wywóz odpadów, tracąc przy tym wadium, a w następnych ogłoszonych przetargach 
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zaproponowała znacznie wyższą ofertę. Brak konkurencji w tym zakresie ma bardzo duży 

wpływ na kształtowanie się cen za odpady komunalne. Na monopolizację rynku gospodarki 

odpadami komunalnymi dodatkowo wpływ miały regulacje prawne np. wymóg posiadania 5 

pojazdów do odbioru odpadów, który spowodował wyeliminowanie małych podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu odpadów. 

Zmiana regulacji prawnych spowodowała również, że istniejące składowiska, które nie 

były jeszcze zapełnione zostały zamknięte, co doprowadziło do monopolizacji cen na rynku 

przyjęcia odpadów.  

Drastycznie wzrosła opłata marszałkowska, z 120 zł/Mg w 2013 r. do 270 zł/Mg  

w 2020 r. Wzrost ten ma bezpośrednie przełożenie na stawkę za odpady komunalne (RIPOK w 

Gotartowie – obecnie koszt oscyluje na poziomie 345 zł za 1 tonę odpadów komunalnych, a z 

uzyskanych  informacji, w 2020 r. wzrośnie do ok. 550 zł z 1 tonę). 

Wyznaczenie tylko jednego zarządzającego RIPOK spowodowało, że podmiot taki nie 

czując konkurencji nie ma motywacji do racjonalizacji kosztów. Brak udziałów kontrolnych w 

spółkach zarządzających RIPOK przez Gminy sprawia, że Gminy nie mają wpływu na 

kształtowanie cen za przetwarzanie odpadów. Ponadto zaostrzono przepisy dla firm 

prowadzących RIPOKi (np. przeciwpożarowe, bhp, stały monitoring, konieczność 

zabezpieczeń finansowych) co wpływa na wzrost kosztów ich prowadzenia. 

System segregacji odpadów komunalnych z podziałem na tak dużą ilość frakcji generuje 

wysokie koszty. Wysegregowane frakcje nie przedstawiają wartości handlowej – tworzywa 

sztuczne i makulatura nie znajdują odbiorców, w związku z tym pozbycie się tak 

wysegregowanych odpadów kosztuje od 200 zł netto za tonę. Wysegregowane odpady 

komunalne mają jedynie wartość opałową dlatego powinny być wykorzystywane energetycznie 

w przystosowanych do tego celu instalacjach (w 2017 roku można było sprzedać odpady z 

tworzyw sztucznych do spalarni, obecnie trzeba dopłacić ponad 300 zł za fakt odbioru tych 

odpadów i możliwość ich przyjęcia przez spalarnie). Jednostki wskazują, że nastąpiło prawie 

całkowite załamanie się rynku odpadów zebranych selektywnie poprzez brak zbytu na surowce, 

tj. papier, szkło, plastik. W pierwszych organizowanych przetargach w 2013 roku to na tych 

frakcjach firmy zarabiały, a obecnie muszą do zbiórki tych frakcji dokładać, co wiąże się z tym, 

że system odbioru śmieci stał się droższy. Ponadto firmy produkujące opakowania praktycznie 

nie przyjmują tworzyw sztucznych, makulatury, nawet złomu opakowaniowego do ponownego 

wykorzystania. Trudności są także ze zbytem surowców wtórnych i przekazaniem do 

zagospodarowania odpadów problemowych, tj. odpady wielkogabarytowe, opony, odpady 

rozbiórkowe, zdemontowany sprzęt RTV i AGD. 

Innym czynnikiem mającym wpływ na wzrost kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi jest wzrost kosztów takich jak: koszty zatrudnienia (płaca minimalna), wzrost 

kosztów energii, benzyny, koszty transportu, utrzymania sprzętu. Samorządy województwa 

opolskiego podkreślają również, iż wzrost kosztów wynika z faktu odbioru większej ilości 

odpadów komunalnych, w tym głównie zmieszanych oraz wielkogabarytowych. Dodatkowo 

wprowadzenie kolejnej frakcji odpadów, tj. papieru powoduje kolejne koszty związane z jego 

zbiórką. Brak możliwości wyboru innego sposobu pozbywania się odpadów jak tylko z posesji 

wpływa drastycznie na wzrost kosztów. Gmina nie ma możliwości ustalenia miejsc w których 

mieszkańcy mogli by pozbywać się odpadów. Ponadto zmiana ustawy narzuciła obowiązek 

dwukrotnego wywożenia odpadów zmieszanych i bioodpadów w okresie od kwietnia do 

października w przypadku domów jednorodzinnych oraz czterokrotnego w miesiącu odbioru 

odpadów w przypadku zabudowy wielolokalowej. 
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Jednocześnie wskazać należy, że w ramach systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi jednostki podnoszą, że rosną wydatki administracyjne w urzędzie związane z 

obsługą administracyjną systemu, na co również ma wpływ wzrost kosztów pracy, kosztów 

związanych z programem komputerowym do obsługi odpadów (serwis oprogramowania), opłat 

pocztowych i kosztów egzekucji. Naliczanie opłaty na podstawie złożonej deklaracji generuje 

z jednej strony koszt obsługi administracyjnej, a z drugiej strony stanowi problem polegający 

na braku narzędzi do weryfikacji rzetelności danych zawartych w deklaracji, a tym samym 

wysokie prawdopodobieństwo „ucieczki” mieszkańców z systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Ta sytuacja powoduje przerzucenie ciężaru finansowania systemu na tych 

mieszkańców, którzy rzetelnie wywiązują się z obowiązku składania deklaracji i wnoszenia 

opłat. Ponadto ustalenie niskich (faktyczne obniżenie opłat) stawek za pojemnik/worek z 

terenów niezamieszkałych powoduje przerzucenie ciężaru na mieszkańców, którzy ponoszą 

większe koszty.  

Ponadto jednostki wskazywały jako przyczyny rosnących kosztów systemu: koszty 

likwidacji dzikich wysypisk śmieci, koszty ponoszone w związku z budową PSZOK, 

konieczność wielomilionowych inwestycji w linie sortujące, kwatery na składowanie odpadów, 

nowy tabor samochodowy. 

Wprowadzona zmiana rozliczenia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od tony zamiast ryczałtu przyczyni się zdaniem jednostek do dalszego wzrostu 

kosztów. Dodatkowe elementy to: brak wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności 

producentów, niestabilność prawa oraz czynników makroekonomicznych, co powoduje ryzyko 

zawierania umów wieloletnich.  

 

IV. Postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

przeprowadzone przez gminy województwa opolskiego  

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo zamówienia publicznego na odbieranie i 

zagospodarowanie tych odpadów. 

Analiza postępowań na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

przeprowadzonych przez gminy w okresie 2016 – 2019 wykazała, że: 

− w 2016 r. przeprowadzono ogółem 69 postępowań z tego 51 w trybie przetargowym oraz 18 

w innych trybach (w tym 8 w trybie in house). Postępowania przetargowe stanowiły 73,9% 

wszystkich przeprowadzonych postępowań, a pozostałe postępowania (niekonkurencyjne) 

stanowiły 26,1% ogółu postępowań; 

− w 2017 r. przeprowadzono ogółem 64 postępowania z tego 46 w trybie przetargowym oraz 

18 w innych trybach (w tym 5 w trybie in house). Postępowania przetargowe stanowiły 

71,9% wszystkich przeprowadzonych postępowań, a pozostałe postępowania 

(niekonkurencyjne) stanowiły 28,1% ogółu postępowań; 

− w 2018 r. przeprowadzono ogółem 74 postępowania z tego 50 w trybie przetargowym oraz 

24 w innych trybach (w tym 8 w trybie in house). Postępowania przetargowe stanowiły 

67,6% wszystkich przeprowadzonych postępowań, a pozostałe postępowania 

(niekonkurencyjne) stanowiły 32,4% ogółu postępowań; 
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− w 2019 r. przeprowadzono ogółem 77 postępowań z tego 46 w trybie przetargowym oraz 31 

w innych trybach (w tym 11 w trybie in house). Postępowania przetargowe stanowiły 59,7% 

wszystkich przeprowadzonych postępowań, a pozostałe postępowania (niekonkurencyjne) 

stanowiły 40,3% ogółu postępowań. 

 

 
 

Wyraźnie widać tendencję wzrostową jeśli chodzi o stosowanie przez gminy trybów 

niekonkurencyjnych, która to tendencja ma miejsce w każdym roku objętym analizą. 

 

Jedyny na terenie województwa opolskiego Związek Międzygminny "Czysty Region" 

przeprowadził w okresie 2016 – 2019 łącznie 73 postępowania, z tego: 

− w 2016 r. 5 postępowań z tego 4 w trybie przetargowym i 1 w innym trybie (brak postępowań 

w trybie in house); 

− w 2017 r. 25 postępowań z tego 17 w trybie przetargowym i 8 w innym trybie (brak 

postępowań w trybie in house); 

− w 2018 r. 28 postępowań z tego 22 w trybie przetargowym i 6 w innym trybie (1 

postępowanie w trybie in house); 

− w 2016 r. 15 postępowań z tego 10 w trybie przetargowym i 5 w innym trybie (5 postępowań 

w trybie in house). 

 

Analiza przeprowadzona pod kątem ilości ofert składanych we wszystkich postępowaniach 

które zostały przeprowadzone w okresie 2016 – 2019 wykazała, że: 

− w 2016 r. z ogólnej liczby 69 przeprowadzonych postępowań w 44 przypadkach złożono 1 

ofertę, w 14 przypadkach złożono 2 oferty, w 8 przypadkach złożono 3 oferty, w 2 

przypadkach złożono 4 oferty i w jednym przypadku złożono 5 ofert. Postępowania, w 

których złożono 1 ofertę stanowiły 63,8% ogółu postępowań, a postępowania w których 

złożono 2 oferty stanowiły 20,3% ogółu postępowań; 

− w 2017 r. z ogólnej liczby 64 przeprowadzonych postępowań w 37 przypadkach złożono 1 

ofertę, w 19 przypadkach złożono 2 oferty, w 5 przypadkach złożono 3 oferty, w 3 

69
64

74 77
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46

50
46

18 18
24

31

2016 2017 2018 2019

Zamówienia publiczne na odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

w gminach w latach 2016-2019

Postępowania ogółem Tryb przetargowy postępowania Inne tryby
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przypadkach złożono 4 oferty. Postępowania, w których złożono 1 ofertę stanowiły 57,8% 

ogółu postępowań, a postępowania w których złożono 2 oferty stanowiły 29,7% ogółu 

postępowań; 

− w 2018 r. z ogólnej liczby 74 przeprowadzonych postępowań w 54 przypadkach złożono 1 

ofertę, w 9 przypadkach złożono 2 oferty, w 6 przypadkach złożono 3 oferty, w 5 

przypadkach złożono 4 oferty. Postępowania, w których złożono 1 ofertę stanowiły 73,0% 

ogółu postępowań, a postępowania w których złożono 2 oferty stanowiły 12,2% ogółu 

postępowań; 

− w 2019 r. z ogólnej liczby 77 przeprowadzonych postępowań w 55 przypadkach złożono 1 

ofertę, w 16 przypadkach złożono 2 oferty, w 6 przypadkach złożono 3 oferty. Postępowania, 

w których złożono 1 ofertę stanowiły 71,4% ogółu postępowań, a postępowania w których 

złożono 2 oferty stanowiły 20,8% ogółu postępowań. 

 

 
 

Wyraźnie zauważalna jest sytuacja w której dominują przypadki złożenia 1 oferty w 

postępowaniu. Biorąc pod uwagę fakt, że w znacznej ilości postępowań wpływały 2 oferty 

należy wskazać, że rynek podmiotów, które składały oferty w przeprowadzonych 

postępowaniach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest znacznie 

ograniczony i sytuacje w których wpływają 1 lub 2 oferty są w przytłaczającej większości 

(84,1% w 2016 r., 87,5% w 2017 r., 85,2% w 2018 r. oraz 92,2% w 2019 r.). W sposób 

jednoznaczny wskazuje to na fakt, że leżący u podstaw zmian wprowadzonych przez 

ustawodawcę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zamiar wymuszenia 

konkurencji na rynku nie powiódł się. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że osiągnięto 

skutek odwrotny od zamierzonego i rynek stał się bardzo hermetyczny, z roku na rok mniej 

konkurencyjny. 

Wydaje się, że jedynym pozytywnym aspektem niekonkurencyjnego rynku w zakresie 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest wzrost ilości gmin, które realizację 

tego zadania zlecają własnym jednostkom. Na rynku, w którym o realizację zamówień ubiega 

się minimalna liczba podmiotów wydaje się to być właściwym kierunkiem. 
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Analiza przeprowadzona pod kątem ilości ofert składanych we wszystkich 

postępowaniach, które zostały przeprowadzone przez Związek Międzygminny "Czysty 

Region" w okresie 2016 – 2019 wykazała, że: 

− w 2016 r. z ogólnej liczby 5 przeprowadzonych postępowań w 2 przypadkach złożono 1 

ofertę, w 2 przypadkach złożono 3 oferty i w jednym przypadku złożono 2 oferty; 

− w 2017 r. z ogólnej liczby 25 przeprowadzonych postępowań w 15 przypadkach złożono 1 

ofertę, w 4 przypadkach złożono 2 oferty, w 3 przypadkach złożono 3 oferty i w jednym 

przypadku złożono 4 oferty, w 2 przypadkach nie złożono żadnej oferty; 

− w 2018 r. z ogólnej liczby 28 przeprowadzonych postępowań w 21 przypadkach złożono 1 

ofertę, w 5 przypadkach złożono 2 oferty i w jednym przypadku złożono 3 oferty, w jednym 

przypadku nie złożono żadnej oferty; 

− w 2019 r. z ogólnej liczby 15 przeprowadzonych postępowań w 14 przypadkach złożono 1 

ofertę i w jednym przypadku złożono 2 ofertę. 
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