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                          Pani 
              Jolanta Cejnowa 
               jolkacej@wp.pl 

 

Szanowna Pani, 
 

W nawiązaniu do złożonej wiadomości, wskazuję, że ustawa z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm.) nie przewiduje ulgi w 
opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla właścicieli nieruchomości niewytwarzających popiołu. 
W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wprowadzenia takiej ulgi. 

W kwestii wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od 
kwietnia 2021 roku, stawka ta ustalona została przez Radę Gminy Puck uchwałą nr XXX/9/21. Poniżej 
przedstawiam kalkulację wysokości stawki opłaty za odpady:  
 
 
 

KALKULACJA 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Do ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto następujące dane: 
 
1. koszty odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych (według oferty Wykonawcy) 

 

Lp. Rodzaj i kod odpadów 
Ilość przewidziana 
do odbioru (w Mg) 

Koszt usługi 
brutto (w zł) 

1. odpady zmieszane  20 03 01 4 450,00 3 364 200,00 

2. opakowania z papieru  15 01 01 150,00 162 000,00 

3. zmieszane opakowaniowe  15 01 06 1 430,00 1 389 960,00 

4. opakowania ze szkła  15 01 07 570,00 307 800,00 

5. bioodpady  20 02 01 3 200,00 2 340 900,00 

Razem: 9 800,00 7 564 860,00 

 
 

2. koszty obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i zagospodarowania 
 odpadów zebranych w punkcie                                                                                                             1 248 369,00 zł  
 

3. usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  
i magazynowania                                                                                                                                           10 000,00 zł  
 

4. koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

• kampania informacyjno-edukacyjna e zakresie właściwego postępowania 
 z odpadami komunalnymi                                                                                                                  2 000,00 zł  

• koszty administracyjne obsługi systemu (formularze deklaracji, ulotki, wezwania,  
upomnienia, windykacja, wynagrodzenia pracowników, inkaso sołtysów)                           502 986,00 zł  

 
5. roczna ilość zużytej wody  pomniejszona o ilość wody bezpowrotnie zużytej                                777 350 m3                        
 
 
Wysokość rocznych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi: 

Razem koszty (1+2+3+4) = 9 328 215,00 zł  
 
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

  9 328 215,00 zł : 777 350 m3 = 12,00 zł/m3  
 


