
Krosno Odrzańskie, 28 grudnia 2020 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

samorządy w całej Polsce borykają się z wieloma problemami, ale jeden z nich wysuwa się na pierwsze miejsce, powodując 

często rozgoryczenie mieszkańców. To gospodarka odpadami. Rosnące koszty wywozu śmieci dotykają każdego z nas, a mnie 

osobiście, jako Burmistrza Krosna Odrzańskiego i mieszkańca naszej Gminy, najbardziej bulwersuje fakt, że nie mamy  

na te podwyżki wpływu.  

Postaram się Państwu wyjaśnić, dlaczego wywóz śmieci jest coraz droższy.  

Najistotniejszym powodem jest cena, jaką płacimy na tzw. „bramie”, w zakładzie utylizacji odpadów. To sytuacja podobna do tej, 

gdy wieziemy złom na skup. Jest on ważony i na podstawie wagi wypłacana nam jest gotówka. W przypadku śmieci jednak   

to transportujący, czyli nasze KPWK, musi zapłacić za przywóz odpadów. Od 1 stycznia opłata za każdą tonę, jaką dostarczymy 

do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie wzrośnie z 830,79 zł na 957,55 zł. Miesięcznie w samej Gminie Krosno 

Odrzańskie mieszkańcy produkują nawet 500 ton śmieci, co podraża system o kilkaset tysięcy złotych rocznie. 

Kolejnym czynnikiem jest wzrost opłat za śmieci segregowane. Kiedyś zbieraliśmy butelki szklane żeby dostać pieniądze. Te czasy 

minęły chyba bezpowrotnie. Teraz to KPWK musi zapłacić odbiorcy zebranych przez nas butelek i innych opakowań szklanych. 

Podobnie rzecz się ma z plastikiem, mimo, że tak pięknie go segregujemy. 

Na cenę wywozu odpadów wpływ ma także ustalana przez ustawodawcę „opłata środowiskowa”. Ta, w ciągu dwóch ostatnich lat 

„poszła w górę” nawet o 1100% (to nie pomyłka – tysiąc sto procent!). Trzeba ją doliczyć do każdej tony śmieci, których nie da się 

posegregować, czyli tzw. odpadów zmieszanych, które podlegają składowaniu.  

W niektórych samorządach (tj. np. Sulechów, Nowa Sól, Kożuchów i wielu innych) podwyżka wyniesie ponad 100%, czyli 

mieszkańcy tych Gmin zapłacą po nowym roku ponad dwa razy więcej za odbiór i wywóz śmieci. W Krośnie Odrzańskim 

przyjęliśmy inną strategię, dzięki czemu podwyżka nie będzie tak drastyczna, jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze – 

zracjonalizowaliśmy system pobierania opłat i dzisiaj „dziur” w systemie z powodu niepłacenia za niezgłoszone do gminnego 

systemu osoby za wywóz odpadów jest mniej. Po drugie – przewidując takie zmiany urealnialiśmy stawki na bieżąco, dlatego  

u nas wzrost ceny wyniesie 17% - z 7,50 zł na 8,80 zł za 1m3 wody zużytej na cele bytowe.  

Do listu dołączona jest nowa deklaracja, w której trzeba odnieść się do średniego miesięcznego zużycia wody za 2020 r. Podobnie 

jak ostatnio właściciele domów jednorodzinnych zobowiązani są dostarczyć wypełnione druki do 10 lutego 2021 r. do Urzędu 

Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 (będzie przygotowany specjalny pojemnik na druki przy wejściu do budynku A)  

lub skorzystać z drogi elektronicznej (wysyłając podpisany skan na adres: odpady@krosnoodrzanskie.pl). Mieszkańcom bloków 

nowe naliczenie opłaty za odpady przekażą zarządcy nieruchomości, którzy również są zobowiązani do złożenia w magistracie  

do 10 lutego deklaracji za poszczególne wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają również 

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel. 68 410 97 68 i 68 410 97 77. 

Szanowni Państwo, 

raz jeszcze podkreślam, że Urząd Miasta nie zarabia na gospodarce odpadami komunalnymi, nie może też do niej dokładać. 

Ustawodawca konkretnie zapisał, że opłaty ponoszone przez mieszkańców mają wynosić tyle, ile koszt całego systemu. Te środki 

są wykorzystywane tylko i wyłącznie na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów. Proszę zatem o zrozumienie problemu, który 

jest wywołany czynnikami z zewnątrz. Tak samo jak Państwo oburzony jestem wzrostem cen. Z niedowierzaniem czytam   

o kolejnych podwyżkach i nowych podatkach wprowadzanych od 1 stycznia. Będąc mieszkańcem naszej Gminy, zależy mi na tym, 

by w naszych portfelach pozostawało jak najwięcej pieniędzy, dlatego unikamy jak możemy drastycznych podwyżek naszych 

lokalnych podatków. Niestety, nie mamy wpływu na opłaty, które są wprowadzane niezależnie od nas. 

  

      Pozostaję z szacunkiem 



 


