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Składniki opłaty za gospodarowanie odpadami

Składniki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowią koszty określone w art. 6 ust 2 ustawy:
o
o
o
o
o

odbierania,
transportu,
zbierania,
odzysku,
unieszkodliwiania odpadów.

Składniki opłaty za gospodarowanie odpadami

Organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

Składniki opłaty za gospodarowanie odpadami

administracyjna systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
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Składniki opłaty za gospodarowanie odpadami

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi

Składniki opłaty za gospodarowanie odpadami

Koszty usuwania dzikich
wysypisk odpadów

Algorytm obliczania kosztów gospodarowania odpadami w gminie

𝐾𝑠𝑔𝑜=𝑇+𝑍+𝑃+𝐴+𝑃𝐾+𝑅𝑆
Gdzie:
●
T–

koszty odbierania odpadów komunalnych,

●

Z–

koszty zagospodarowania odpadów komunalnych,

●

P–

koszty zorganizowania i funkcjonowania PSZOK,

●

A–

koszty obsługi systemu,

●

PK –

koszty udostępniania pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów

●

RS –

potencjalne koszty związane z rozwojem systemu.

Ile płaciliśmy za gospodarowanie odpadami
średnie miesięczne koszty na gospodarstwo domowe w Krakowie 2017
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Przepływy odpadów i przepływy pieniędzy

Przepływy odpadów
Przepływy pieniędzy – gospodarowanie odpadami
Przepływy pieniędzy – opłaty środowiskowe

Co się zmieniło w ostatnim czasie?

Ostatnie 2 lata przyniosły
komunalnymi.

szereg zmian w uwarunkowaniach związanych z gospodarowaniem odpadami

W szczególności:

1)
2)
3)
4)

Blokada rynku chińskiego w zakresie przyjmowania odpadów do recyklingu.
Pożary miejsc magazynowania odpadów i wynikające z nich
Zmiany w ustawie o odpadach.
Wzrost wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.

Blokada rynku chińskiego

surowców wtórnych odzyskiwanych w wyniku sortowania odpadów komunalnych była dotąd
eksportowana do Chińskiej Republiki Ludowej. Rząd Chin poinformował 18 lipca 2017 r. Światową
Organizację Handlu, że do końca roku wprowadzi zakaz importu 24 rodzajów odpadów, w tym plastiku,
Większość

papieru, bawełny, popiołu, przędzy czy odpadów powstających przy produkcji stali.
Uzasadnienie: środowisko Chin jest za bardzo narażane przez
zanieczyszczenia importowane wraz z zagranicznymi odpadami.

toksyczne substancje i

Według opublikowanych przez Global Times danych przetwarzanie zachodnich odpadów z tworzyw sztucznych w
skali świata zależało od Chin – aż 87 proc. plastikowych odpadów
trafiało do tej pory do firm przetwórczych zlokalizowanych w Chinach.

z Europy i 56 proc. z całego świata

Aktualny stan prawny – zarys sytuacji

Wprowadzenie
Rok 2018 był trudnym rokiem w gospodarce
odpadami w Polsce.
Doszło do ponad 100 pożarów odpadów – głównie w
magazynach, ale też w sortowniach oraz na
składowiskach. Większość dotyczyła płonących
odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych .
Największy pożar wystąpił na składowisku w
Radomiu i w magazynie odpadów w Zgierzu.
Przyczyny:
• Import odpadów do Polski
• Zablokowanie chińskiego rynku dla surowców z
Europy
• Brak mocy przerobowych dla recyklingu odpadów
w Polsce

Pożary na składowiskach odpadów

• Wystąpiło ponad 100 pożarów odpadów, w
porównaniu z rokiem poprzednim było to ponad
dwa razy więcej.
• Niektóre składowiska płonęły już kilkakrotnie

• Najczęściej płoną odpady komunalne,

tworzywa sztuczne oraz opony
• Największe pożary wystąpiły w Radomiu –
pożar na obszarze 2 hektarów, Zgierzu płonęło
1,5ha, natomiast w Trzebini i Pyszącej na
obszarach o powierzchni 1ha
• W części przypadków rozważane jest

podpalanie, dzięki czemu mają się pojawić
miejsca na odpady płynące do Polski z zachodu

Aktualny stan prawny, zmiany personalne

Po wybuchu ponad 30 pożarów odpadów
(głównie magazynów odpadów) w Polsce, rząd
podjął działania w zakresie zapobiegania pożarom.
Działania są realizowane głównie poprzez
zwiększenie odpowiedzialności podmiotów
magazynujących i składujących odpady.
Liczne pożary magazynów odpadów skłoniły Ministra
Środowiska do zmiany Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Miejsce odwołanego Marka Haliniaka zajął

Paweł

Ciećko, dotychczasowy Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Krakowie.

Ustawa o odpadach – zmiany w roku 2018
Nowelizacja z dnia 20.07.2018 (Dz. U. poz. 1592)

Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła następujące zmiany do
stanu prawnego:

•
•

czasu magazynowania odpadów,
obowiązek prowadzenia całodobowego monitoringu miejsc
skrócenie

magazynowania odpadów w składowisk,

•

zmniejszenie liczby
dla osób fizycznych,

•
•
•

podwyżka

pozwoleń na gospodarowanie odpadami

opłat za przywożenie odpadów do Polski,
niezapowiedziane kontrole inspektorów ochrony środowiska,
pozytywna opinia Straży Pożarnej dla miejsc magazynowania
i składowania odpadów.

Ustawa o odpadach – zmiany w roku 2018
Nowelizacja z dnia 20.07.2018 (Dz. U. poz. 1592)

Nowelizacja Ustawy o odpadach de facto wynika z ilości pożarów miejsc magazynowania odpadów w 2018 roku.

uszczelnieniu systemu gospodarowania odpadami, a
także wyeliminowaniu lub chociaż ograniczeniu niewłaściwego postępowania z odpadami palnymi.
Ministerstwo Środowiska przygotowało te zmiany z myślą o

Ma to przede wszystkim ograniczyć

ilość wybuchających pożarów.

gwarancje finansowe wnoszone przez podmioty zabierające, magazynujące
oraz przetwarzające odpady – tzw. zabezpieczenie roszczeń.
W Ustawie uwzględniono też

Przetwarzający odpady muszą zapewnić w swoich instalacjach

systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

decyzjach administracyjnych na zbieranie odpadów zostaną wskazane: dopuszczalna masa zbieranych
i magazynowanych odpadów.
W

Ustawa o odpadach – zmiany w roku 2018
Nowelizacja z dnia 20.07.2018 (Dz. U. poz. 1592)

Skrócenie czasu magazynowania odpadów
Czas magazynowania odpadów został skrócony z maksymalnie 3 lat do

maksymalnie 1 roku.

Monitoring
Obowiązkowy monitoring, jaki zakłady zagospodarowania odpadami będą musiały stosować, ma zapewnić
odpowiedni nadzór nad tym, co się w nich dzieje. Tym sposobem będzie można z łatwością zdiagnozować przyczynę
pożaru, a przede wszystkim określić jego sprawców. Dzięki skróceniu okresu magazynowania odpadów
przedsiębiorcy będą musieli wykazać się większą aktywnością w poszukiwaniu zbytu.

Kontrole inspekcji ochrony środowiska
Od teraz inspektorzy ochrony środowiska nie będą musieli się zapowiadać, chcąc przeprowadzić kontrolę. Nowa
ustawa pozwala im na niezapowiedziane wizyty przez całą dobę oraz kontrole krzyżowe obejmujące kilka
województw. Przepisy umożliwią inspektorom korzystanie z dronów do monitoringu.

Ustawa o odpadach – zmiany w roku 2018
Nowelizacja z dnia 20.07.2018 (Dz. U. poz. 1592)

Zmniejszenie ilości pozwoleń
Zezwolenie na gospodarowanie odpadami dla osób fizycznych i prawnych

nie zostanie wydane, jeżeli wysokość i

zabezpieczenia finansowego nie będzie w stanie pokryć kosztów zagospodarowania odpadów. Zezwolenia
nie otrzyma też podmiot, który był wcześniej karany. Ustawa objęła zakaz przywożenia odpadów do
unieszkodliwiania.
forma

Dodatkowo zakazuje przywozu do Polski odpadów komunalnych i tych, które powstają z ich
przetworzenia. Podwyżce ulegną opłaty skarbowe za przywóz odpadów do naszego kraju. Kontrolować ich transport
będzie między innymi policja.

Opinia Straży Pożarnej
Zezwolenie na zbieranie i magazynowanie odpadów otrzymają tylko te podmioty, które uzyskają
Państwowej

Straży Pożarnej.

pozytywne opinie

Opłaty za korzystanie ze środowiska –
podstawa prawna
Podstawa: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001

Prawo ochrony środowiska.
[284.1]

Podmiot

korzystający ze

środowiska ustala we własnym zakresie
wysokość należnej opłaty i wnosi ją na
rachunek właściwego urzędu
marszałkowskiego.

według stawek
obowiązujących w okresie,
[285.1]

Opłatę ustala się

w którym korzystanie ze środowiska miało
miejsce.

Opłaty za korzystanie ze środowiska –
stawki
Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń określi jednostkowe
stawki opłat [za korzystanie ze środowiska].
[290.2]

Stawki opłat za rok poprzedni, podlegają z dniem 1 stycznia
każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez
Prezesa GUS, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
[291.1]

Polskiej „Monitor Polski”.

Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż do dnia
31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki
opłat na rok następny.
[291.2]

Opłaty za korzystanie ze środowiska –
rodzaje

[273.1]

Opłata

za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

gazów lub pyłów do powietrza;
2) przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie
1) wprowadzanie

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
3) składowanie

odpadów.

gospodarujących odpadami komunalnymi
istotną rolę odgrywają opłaty ponoszone za umieszczenie odpadów na
składowisku oraz opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z
procesów spalania paliw w silnikach spalinowych.
W przypadku podmiotów

Opłaty za korzystanie ze środowiska –
przekazywanie wpływów – składowanie odpadów
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Opłaty za korzystanie ze środowiska –
sposób naliczania

W przypadku

składowania odpadów:

𝑂𝑘𝑜 = 𝑚 × 𝑠𝑜
Gdzie:
Oko –
m–
so –

W przypadku

opłata za korzystanie ze środowiska – jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na
składowisku danego rodzaju odpadów [zł]
masa odpadów złożonych na składowisku [Mg]
stawka opłaty dla danego rodzaju odpadów [zł/Mg]

spalania paliw:

iloczyn ilości spalonego paliwa [w Mg] oraz stawki dla danego rodzaju paliwa, w zależności od rodzaju silnika
spalinowego

Rola opłaty za umieszczenie
odpadów na składowisku w świetle
prawa polskiego i wspólnotowego

●

●

●
●

środków finansowych na
inwestycje prośrodowiskowe, edukację ekologiczną
i inne działania związne z ochroną środowiska;
Bodziec finansowy wpływający na zwiększenie
odzysku, recyklingu i minimalizację ilości
odpadów kierowanych do składowania;
Realizacja zasady „zanieczyszczający płaci”;
Realizacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Pozyskanie

Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w

stawek opłat za składowanie
odpadów przez poszczególne państwa UE.
sprawie podniesienia

Ewolucja opłaty za umieszczenie
odpadów na składowisku w Polsce
Obowiązek wnoszenia
opłaty na podstawie
przepisów Ustawy POŚ
powstał w Polsce z dniem
1 stycznia 2002 r.
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●

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska;
Wzrost stawek opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie
opłat za umieszczenie odpadów na składowisku;
Ujednolicenie stawek opłat dla odpadów zmieszanych i
pozostałości po przetworzeniu odpadów komunalnych, z
wyjątkiem odpadów po przetworzeniu biologicznym
zmieszanych odpadów komunalnych 190599 i 190604,
dla których ustala się współczynnik 0,25 dla wyliczenia opłaty;

●

Zwiększenie przychodów Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe stawki opłat za umieszczenie
odpadów na składowisku

Rodzaj

Kod

2018

2019

2020

niesegregowane zmieszane
20 03 01
odpady komunalne

140,00 170,00 270,00

inne odpady z
mechanicznej przeróbki
odpadów

19 12 12

140,00 170,00 270,00

inne odpady z tlenowej
przeróbki odpadów1

19 05 99

140,00 170,00 270,00
[35,00]

[42,50]

[67,50]

z wyłączeniem opłat dla 19 05 99 i 19 06 04 po biologicznym przetworzeniu
zmieszanych odpadów komunalnych, dla których stosowany będzie wskaźnik 0,25
1

ZASADNICZE ZMIANY

• Wzrost wysokości opłat;
• Ujednolicenie stawek;
• Wprowadzenie regulacji dla „stabilizatu”.

Ewolucja po zmianach
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Wzrost opłat w zakresie składowania odpadów zdaje się być
elementem szerszej polityki europejskiej „Environmental Tax
Reform”,
Doświadczenia europejskie wskazują na związek wzrostu
wysokości opłaty z redukcją ilości odpadów kierowanych do
składowania,

●
●

zależność pomiędzy poziomem PKB danego
kraju a wysokością opłaty za składowanie odpadów,
Stawki w Polsce są niższe w krajach „Starej Unii”, a jednocześnie
w jedne z najwyższych wśród nowych członków UE.
Zasadniczo istnieje

europejski

Wysokość stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych (landfill tax) w państawach
Unii Europejskiej (wg CEWEP, 2016)
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Czy wzrost opłaty może mieć wpływ na ilość składowanych odpadów?
Przykład Wielkiej Brytanii, odpady nieprzetworzone
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Większa skłonność do przetwarzania odpadów?
Odchodzenie od składowania?
Budowa nowych instalacji, częstsze wykorzystanie istniejących
instalacji do przetwarzania odpadów, ich modernizacja i
rozwój?
Zwiększenie efektywności funkcjonowania RIPOK-ów i
PSZOKÓW?
Zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach?
Zwiększenie ilości odpadów nadających się do recyklingu i
odzysku?

Nowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku
SKUTKI – instalacja w woj. Śląskim
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Nowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku
SKUTKI – wpływ opłaty marszałkowskiej na koszt przyjęcia 1Mg do przetworzenia –
instalacja w woj. Zachodniopomorskim, znaczny udział odpadów przetworzonych biologicznie
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Nowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku
SKUTKI – wzrost kosztów przyjęcia odpadów w odniesieniu do roku 2017 – instalacja
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Nowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku
SKUTKI – instalacja w woj. Śląskim
Znaczący wzrost kosztów
przetwarzania odpadów,
w wyniku przetwarzania
których powstają odpady
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Wpływ wzrostu opłat za
umieszczenie odpadów na
składowisku jest niewielki
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A gdyby nie było podwyżek...

Prowadzone badania
wskazują na znaczny
wpływ podwyższonych
opłat za korzystanie ze
środowiska na wysokość
kosztów składowania
odpadów.
Wykres obrazuje
porównanie kosztów
składowania przy nowych
oraz starych zasadach
naliczania opłaty
„marszałkowskiej”.
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koszt składowania 19 12 12 - nowa opłata środowiskowa
koszt składowania 19 12 12 - stare zasady opłat środowiskowych

Prognoza kosztów dla pewnego miasta, rok 2020
administracja;
1 960 847

PSZOK;
1 517 747
inne koszty;
1 217 607

przetwarzanie;
12 438 214

opłata marszałkowska;
5 843 997
Unieszkodliwianie;
9 501 900

odbieranie i transport;
13 641 207

koszty składowania;
3 657 903

Wnioski

1. Wzrost wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska („opłaty
marszałkowskiej”) spowoduje w latach 2017-2020 wzrost

kosztów
składowania odpadów poprocesowych oznaczonych kodem 19 12 12 o
ponad 250%.
2. Badania wykazują, że dynamika wzrostu cen przetwarzania
odpadów będzie niższa od dynamiki wzrostu opłaty za umieszczenie
odpadów na składowisku.

cen opłat następuje również pomimo spadku prognozowanej
liczby ludności i spadku prognozowanego strumienia odpadów

3. Wzrost

zebranych.
4. Efekty tych spadków zostaną „skonsumowane” większą
niezależnych od systemu gospodarki odpadami.

siłą czynników

wzrostu opłat można osłabić, ale nie zlikwidować dalszą
redukcją strumienia odpadów zbieranych ogółem, dalszym wzrostem
stopnia odzysku i recyklingu oraz dalszą redukcją strumienia

5. Wpływ

odpadów do składowania.

Co

w Policach?

Dotychczasowy sposób naliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ustalana była w
zależności od liczby mieszkańców.
Widoczny jest liniowy trend zależności
pomiędzy liczbą mieszkańców a ponoszoną
opłatą.
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Liczba mieszkańców objętych systemem
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Ilości zbieranych odpadów

Wskaźniki nagromadzenia odpadów

Wskaźniki nagromadzenia odpadów

Prognoza ilości zbieranych odpadów

Metody ustalania stawek

Opłata

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki opłaty.
może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w przypadku
Rada gminy

nieruchomości zamieszkałych.

Analiza „mierników” do naliczania opłat w Policach

Analiza „mierników” do naliczania opłat w Policach

Prognoza kosztów systemu

Propozycja sposobu ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami
prognoza rozwoju
poszczególnych „mierników” naliczania opłaty za

1. Sporządzona została

gospodarowanie odpadami dla metod dopuszczonych
przepisami ustawy.
2. Dla ustalonych „mierników” ustalono

bazowe

stawki opłat, bez uwzględnienia dopuszczonej
ustawą możliwości różnicowania stawek.

dynamikę zmian
poszczególnych „mierników”, co umożliwiło

3. Uwzględniono roczną

ustalenie mierników najbardziej stabilnych, przy
których ewentualne wzrosty wysokości opłat będą
najniższe i (poza rokiem 2020) będą niższe od inflacji:
miernikami tymi są powierzchnia lokalu mieszkalnego
oraz gospodarstwo domowe.

4. Dokonano analizy
Gminę Police.

baz danych posiadanych przez

Propozycja sposobu ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami
5. Bazując na dokonanych ustaleniach zaproponowano zastosowanie
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Police.

6. Proponuje się w

metody mieszanej naliczania opłaty za

zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej przyjęcie metody „od gospodarstwa

domowego” uzależnionej od ilości mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo, malejącej nieliniowo z każdą
kolejną osobą zamieszkującą gospodarstwo.

zabudowie wielorodzinnej przyjęcie metody uzależnionej od powierzchni lokalu
mieszkalnego z regresywną wysokością stawki opłaty, malejącą wraz z każdym kolejnym przedziałem wielkości

7. Proponuje się w

lokalu mieszkalnego.
8. Zaproponowane metody wpływają na ochronę dużych
gminy i najniższe przyszłe wzrosty wysokości opłat.

rodzin, zapewniając stabilność wpływów do budżetu

9. Zaproponowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dostępności dochodowej.

nie przekraczają ustawowego progu

Co tam

na rynku?

Województwo

Gmina/Miasto

Wartość zamówienia

Masa odpadów

Zwycięzca

Cena za tone

Rodzaj przetargu

Lubelskie

gm.Stanin

467 050,00 zł

1 146,81

407,26 zł Ekolider

Łódzkie

gm.Wieluń

3 231 288,72 zł

7 665,00

421,56 zł PK Wieluń

Lubelskie

gm.Susiec

1 049 000,00 zł

794,40

Podkarpackie

gm.Laszki

639 900,00 zł

765,50

Podkarpackie

gm.Chmielnik

928 713,60 zł

1 130,42

Pomorkie

m.Tczew

231 246,79 zł

2 681,36

Pomorskie

m.Hel

Kujawsko-Pom

gm.Tuchola

2 513 592,00 zł

7 000,00

359,08 zł PK Tuchola

Łódzkie

gm. Sieradz

475 200,00 zł

1 727,58

275,07 zł PK Sieradz

Odbiór

Kujawsko-Pom

gm.Lubraniec

1 194 552,00 zł

1 860,00

642,23 zł Tonsmeier

Odbiór +zagospo.

Małopolskie

Budzów

828 000,00 zł

768,52

1 077,40 zł Wido Sp.z o.o

Odbiór +zagospo.

Małopolskie

Łapanów

953 000,00 zł

830,00

1 148,19 zł Ekombud

Odbiór +zagospo.

Łódzkie

gm.Gorzków

357 976,00 zł

536,00

667,87 zł A Zet Eko

Odbiór +zagospo.

Małopolskie

gm.Miechów

1 702 800,00 zł

4 066,00

418,79 zł MPGO SP. Z o.o.

Odbiór +zagospo.

Podlaskie

gm.Sejny

765 600,00 zł

547,77

1 397,67 zł PGK Sejny

Odbiór +zagospo.

Świętokrzyskie

gm.Bliżyn

631 350,00 zł

650,00

971,31 zł ZO Miasta

Odbiór +zagospo.

Warm-Mazur.

gm.Szczytno

759 600,00 zł

2 385,90

318,37 zł PPHU EKO

Małopolskie

gm.Mszana Dolna

1 886 500,00 zł

2 300,00

820,22 zł SFZ SROKA

Odbiór +zagospo.

Zachodniopomo.

gm.Grzmiąca

888 624,00 zł

1 361,92

652,48 zł Remondis

Odbiór +zagospo.

Mazowieckie

gm.Łaskarzew

1 584 240,00 zł

1 344,00

1 178,75 zł Ekolider

Odbiór +zagospo.

Świętokrzyskie

gm.Górno

1 216 200,00 zł

1 122,00

1 083,96 zł EKO-Kwiat

Odbiór +zagospo.

Małopolskie

gm.Bystra-Sidzina

751 680,00 zł

1 655,52

454,04 zł Eko-Efekt

Odbiór +zagospo.

Lubelskie

gm.Księżpol

799 191,36 zł

687,00

1 163,31 zł PGK Biłgoraj

Odbiór +zagospo.

Lubelskie

gm.Turobin

894 240,00 zł

688,70

1 298,45 zł PGK Biłgoraj

Odbiór +zagospo.

Dolnośląskie

gm.Radziejów

932 481,60 zł

592,85

1 572,88 zł PGK Saniko

Odbiór +zagospo.

Lubuskie

gm.Tuplice

230 688,00 zł

550,00

419,43 zł PGKiM w Lubsku

Łódzkie

gm. Bolimów

759 080,16 zł

577,45

1 314,53 zł Tonsmeier Centrum

Małopolskie

gm.Szerzyny

661 294,15 zł

838,78

950 000,00 zł

1 320,49 zł ECLER

Odbiór +zagospo.
odbiór
Odbiór +zagospo.

835,92 zł PGKiM Jarosław

Odbiór +zagospo.

821,57 zł EKOMAX

Odbiór +zagospo.

86,24 zł CLEAN BUD+ PUM

Odbiór +zagospo.

EKO HEL + ELWOZ

Odbiór +zagospo.

788,40 zł Remondis

Odbiór +zagospo.

Odbiór

Odbiór

Odbiór +zagospo.
Odbiór+zagospo.

1 250 888,40 zł
765 000,00 zł

3 869,00

gm.Babimost

851 990,40 zł

Mazowieckie

gm.Zawidz

Opolskie

gm.Łubiany

Podkarpackie
Dolnośląskie

gm.Czudec
gm.Mysłakowice

Lubuskie

Wielkopolskie

gm+m. Raszków

Lubelskie
Lubelskie

gm. Łopiennik Górny
gm.Biłgoraj

Lubelskie
Lubelskie

Ekomax
197,73 zł PUPiH COM-D

Odbiór+zagospo.
Odbiór

927,26

Transformacja Marcin
918,82 zł Wijatyk

Odbiór+zagospo.

587 658,24 zł

774,34

758,91 zł MPGK w Sierpcu

Odbiór+zagospo.

5 494 941,36 zł

3 166,66

Wywóz nieczystości
1 735,25 zł Wiesław Strach

Odbiór+zagospo.

Cena za
niesegegowane
126,36 za
segegegowane
205,17 a pozostałe
51,07 w tym gabaryty
49,99

MZO EKO

570,99 zł Usługi Transportowe

Odbiór

237 131,87 zł

415,30

Odbiór+zagospo.

m.Biłgoraj
gm.Milanów

2 897 856,00 zł
288 684,00 zł

5 600,00
990,00

517,47 zł PGK Biłgoraj
291,60 zł ZUK Parczew

Odbió+zagospo.
Odbiór

Małopolskie
Podlaskie

gm.Rzezawa
gm.Wyszki

1 372 464,00 zł

1 467,00

Ekombund+ZUK
935,56 zł Bochnia

Odbió+zagospo.

Mazowieckie
Dolnośląskie

Warszawa
gm.Krośnice

329 743 514,50 zł
956 016,00 zł

1 474,00

648,59 zł ALBA S.A.

Odbió+zagospo.

Dziękuję

Marcin Chełkowski
marcin.chelkowski@ivwpolska.pl
tel. +48 695 802 600

