Śmieci to kosztuje!
dlaczego płacimy coraz więcej?

Szanowni Dąbrowianie,
Nasze codzienne czynności i decyzje mają ogromny wpływ na nasze życie i środowisko.
Segregacja śmieci, niekupowanie zbędnych przedmiotów i rezygnacja z niepotrzebnych
opakowań to bardzo ważne sprawy, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. A powinniśmy,
ponieważ to one powodują zmiany wysokości opłaty za odpady.

Im więcej śmieci produkujemy, tym wyższe są opłaty
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SKĄD SIĘ BIORĄ ŚMIECI?

Proste pytanie, na które odpowiedź znają już najmłodsi. To my, ludzie codziennie
produkujemy ogromne ilości śmieci.
Sklepy oferują nam mnóstwo towarów, często w atrakcyjnych opakowaniach, które kupujemy w nadmiernej ilości. Opakowania po nich to właśnie śmieci, których wciąż przybywa.
Z roku na rok ilość śmieci produkowanych przez każdego z nas drastycznie wzrasta! A im
więcej odpadów, tym więcej musimy za nie zapłacić.
Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej średnio produkuje 407 kg odpadów w roku (dane za
rok 2019). To więcej niż przeciętny mieszkaniec Polski!

Z danych statystycznych GUS wynika, że śmieci ciągle przybywa!

Ile śmieci produkuje przeciętny
Kowalski (według GUS)?
Przeciętny
Dąbrowianin

407 kg

303 kg
283 kg

2016

312 kg
2017

325 kg
2018

332 kg
2019

2015
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ROCZNIE KAŻDY Z NAS
WYRZUCA DO ŚMIECI:
ok. 1 500
plastikowych butelek

ok. 1 000
metalowych puszek

ok. 60
szklanych butelek
i słoików

ok. 12 000
kartek papieru
rozmiaru A4

ok. 500
foliowych reklamówek

Czy wiesz,
że ...

Czy wiesz,
że ...
GDYBY USTAWIĆ TE BUTELKI JEDNA
NA DRUGIEJ, POWSTAŁABY WIEŻA

WYSOKOŚCI 430 M, KTÓRA BYŁABY

WYŻSZA NIŻ 5 BAZYLIK NMP

ANIELSKIEJ (A TO NAJWYŻSZY
BUDYNEK W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
MIERZĄCY 86 METRÓW!)

Co miesiąc w Dąbrowie
Górniczej opróżnianych jest
100 000 pojemników

TYLE KARTEK UŁOŻONYCH JEDNA
OBOK DRUGIEJ, TO DŁUGOŚĆ
PONAD 3 KM, CZYLI TYLE, ILE
MIERZY SZEROKOŚĆ JEZIORA
POGORIA IV!
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SKĄD TA OPŁATA?

CO SKŁADA SIĘ NA OPŁATĘ ZA ŚMIECI?
Odzysk odpadów
Edukacja
ekologiczna

Transport
odpadów

Unieszkodliwianie
odpadów

Odbiór odpadów
Prowadzenie
PSZOK

Administracja

W ciągu miesiąca śmieciarki przejeżdżają
w Dąbrowie Górniczej 35 000 km - to
prawie jakby okrążyć Ziemię!
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Podwyżka ceny nie jest zależna od władz gminy. Wszystkie decyzje mające wpływ na
podwyżkę cen śmieci podejmują rządzący, ustalając ogólnopolskie przepisy. Zmiany
rozpoczęła, zapoczątkowana przez rząd w roku 2013 rewolucja śmieciowa, która zafundowała
nam nowy system gospodarowania odpadami. W Polsce 100% kosztów transportu,
odbioru i zagospodarowania odpadów ponoszą mieszkańcy.
Co ciekawe, w krajach zachodnich 30–50% kosztów pokrywa przemysł ( np. producenci
opakowań), a mieszkaniec płaci tylko za śmieci zmieszane.

Rosnąca ilość odpadów wpływa na wzrost opłaty
za śmieci, a dodatkowo także nastąpił:
Wzrost opłat za energię elektryczną potrzebną do przetworzenia odpadów o 60%
300

wzrost o 280%

250

0

2021

2 800 zł

2020

2 600 zł

2019

2 250 zł

2018

2 100 zł

270 zł/t

170 zł/t

74,26 zł/t

140 zł/t

50

74,26 zł/t

100

74,26 zł/t

150

73,60 zł/t

200

Wzrost kosztów składowania
odpadów (tzw. opłaty
marszałkowskiej)
o ponad 280%

70,97 zł/t
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DLACZEGO OPŁATA ROŚNIE?

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wzrost pensji pracowników,
a więc i wzrost kosztów
pracy o 30%

2 000 zł
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Poza tym:
• Wprowadzane są liczne zmiany przepisów prawa wypływające na wzrost kosztów
przetwarzania śmieci
• Za mało jest instalacji do przetwarzania śmieci
• Pojawiają się trudności ze zbytem plastiku, foli i papieru
• Rosną koszty odbioru i transportu odpadów
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CO Z TĄ OPŁATĄ?
W całej Polsce, a zatem
i w Dąbrowie Górniczej
system gospodarowania
odpadami musi się sam ﬁnansować. Niestety, podobnie
jak w większości miast, mamy niedobór dochodów
w systemie odbioru odpadów. W przypadku Dąbrowy
jest to aż 6 mln zł rocznie! Za taką kwotę można np.:

Wybudować
placów
zabaw

17

Wybudować
boisk wielofunkcyjnych

6

Wyremontować
km
drogi

3,5

Przeprowadzić
termomodernizację
dużego
przedszkola

1

Obecne opłaty za śmieci nie wystarczają na pokrycie kosztów
systemu gospodarowania odpadami. Miasto nie czerpie z tytułu
poboru opłat za śmieci żadnych dodatkowych korzyści.
Wykorzystanie pieniędzy zebranych na Gospodarowanie
odpadami na inne cele, niezwiązane ze śmieciami, jest zakazane
przez polskie prawo. Dąbrowa Górnicza nie może wykorzystać
pieniędzy za śmieci na realizację nowych inwestycji, organizację
koncertów, festynów, czy poprawę jakości dróg.
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DLACZEGO CENY ZA ODPADY
SĄ CORAZ WYŻSZE?

W roku 2015 Dąbrowa Górnicza wydała na gospodarkę odpadami

25,7 mln złotych

W roku 2019 Dąbrowa Górnicza wydała na ten sam cel już

35,1 mln złotych

20 zł

Ceny opłaty za śmieci segregowane
za osobę w Dąbrowie Górniczej

2019–2020

12 zł

10 zł

2015–2019

2013–2015

W innych miastach opłaty za odbiór śmieci wzrosły do:
Będzin

36 zł
Sosnowiec

27,70 zł
(od grudnia 2020)

Sławków

28 zł

Psary

27 zł

Świętochłowice

26,50 zł

Chorzów

26,90 zł
Mysłowice

25 zł
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Po pierwsze segregujmy śmieci
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JAK MOŻEMY
PŁACIĆ MNIEJ?

Jeżeli Dąbrowa Górnicza nie osiągnie wymaganego przez prawo poziomu
posegregowanych odpadów, miasto będzie musiało zapłacić karę.
Wysokość kary za rok 2020 może wynieść nawet 2 miliony złotych.

Jak segregować?

Sprawdź zasady na
www.mzgodg.pl

Po drugie - kompostuj odpady
Kompostowanie śmieci z ogrodu ( np. trawy, liści, chwastów)
oraz resztek kuchennych to najlepszy sposób na ekologiczne
pozbycie się wielu odpadów. Dzięki niemu powstanie naturalny
nawóz dla roślin ogrodowych

Deklarując kompostowanie odpadów
jako mieszkaniec nieruchomości
jednorodzinnej możesz skorzystać z ulgi

Czteroosobowa rodzina w skali roku
może uzyskać zniżkę w wysokości prawie 125 zł!
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Po trzecie bądźmy odpowiedzialni.
Jeżeli nie segregujesz śmieci - przerzucasz koszty na innych
mieszkańców gminy!
Jeżeli nie zadeklarowałeś prawdziwej liczby osób mieszkających
w Twoim domu - przerzucasz koszty na innych mieszkańców gminy!

Dlatego tak ważne jest aby:
1. Segregować odpady
2. Zadeklarować prawdziwą liczbę osób mieszkających
w Twoim gospodarstwie domowym

Niestety są wśród nas takie osoby, które
postępują nieuczciwie, a koszty ich
zachowania ponoszą pozostali mieszkańcy.
Prawie 10% mieszkańców nie złożyło
deklaracji i nie ponosi opłat!
Zameldowane osoby:

115 188

Zadeklarowane osoby:

103 935
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