
 

 

Metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych  

- wady i zalety 

 

Rada Gminy Janowice Wielkie ustaliła w drodze uchwały metodę naliczenia opłat 

za gospodarowanie odpadów komunalnych od osoby zamieszkującej 

nieruchomość. Metoda ta budzi wśród mieszkańców wiele pytań i wątpliwości. W 

celu wyjaśnienia wyboru metody poniżej przedstawiono zestawienie wad i zalet 

każdej z metod naliczania opłat. 

 

Metoda Zalety Wady 

 

 

 

 

 

Według ilości zużytej wody 

1.Łatwe ustalenie ilości zużytej 

wody, jeżeli mieszkanie ma licznik 

i tym samym prosta kontrola. 

2.Mieszkańcom będzie się jeszcze 

bardziej opłacało oszczędzać wodę. 

 

 

 

 

1. Brak opomiarowania wszystkich 

lokali, koszty okresowej wymiany 

liczników po stronie mieszkańców. 

2. Ze względu na bieżące zmiany w 

ilości zużytej wody nastąpi duża 

zmienność opłaty za śmieci. 

3.Wysokie koszty dla niewielkich 

gospodarstw domowych, które 

muszą zużywać dużo wody. 

4. Nie spowoduje to zachęty do 

podłączenia się do istniejących w 

gminie wodociągów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Stosunkowo łatwy dostęp do 

danych wyjściowych, proste 

wdrożenie- powierzchnia, która jest 

podstawą do naliczenia opłaty jest 

równa powierzchni z bazy 

podatkowej Urzędu Gminy, 

2.Stosunkowo niewielka zmienność 

danych. 

 

 

 

1.Obciążenie wysokimi opłatami 

osób samotnych mieszkających w 

dużych domach/mieszkaniach, 

2.Brak związku pomiędzy 

wysokością opłaty, a szacunkami 

co do wytwarzania śmieci przez 

mieszkańców. 

3. W sytuacji przeróbek w lokalach 

albo braku zachowanej 

dokumentacji – konieczność 

wykonywania miarodajnych 

obmiarów (usługa płatna).  



Według powierzchni  

nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość 

1.Zgodna z zasadą, że kto dużo 

produkuje śmieci ten dużo płaci – 

bez ulg w stosunku do dużych 

rodzin. 

2.Metoda powszechnie zrozumiała i 

odbierana jako sprawiedliwa. 

 

 

1.Trudności z weryfikacją liczby 

osób zajmujących daną 

nieruchomość. Problem będzie 

narastał wraz z planowanym 

zniesieniem obowiązku 

meldunkowego (2016 r.) - decydują 

oświadczenia, które powinny być 

aktualizowane przez mieszkańców.. 

2.Liczba osób faktycznie 

przebywających w mieszkaniu już 

obecnie często nie odzwierciedla 

osób w nim zameldowanych. 

Metoda ta może doprowadzić do 

tego, że wpływy do kasy gminy nie 

zbilansują się z kosztami wywozu 

śmieci i potrzebna będzie 

podwyżka stawek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naliczanie opłat od  

gospodarstwa domowego 

1. Proste naliczenie stawki. 

2. Możliwość wprowadzenia ulgi 

dla dużych rodzin (np. 

wielodzietnych): akceptowana 

społecznie. 

 

 

 

1.Wysokie koszty dla 

jednoosobowych gospodarstw 

domowych w stosunku do 

wieloosobowych: ryzyko poczucia 

niesprawiedliwości systemu. 

2.Różne gospodarstwa płacą tyle 

samo za różną usługę, 

3.Brak dokładnej definicji 

gospodarstwa domowego w 

ustawie – trudność weryfikacji 

oświadczeń. 

4. Jak każda metoda, również i ta 

nie rozwiąże problemu niepłacenia 

za śmieci przez osoby skrajnie 

ubogie. 

 



Nie ma prawnej możliwości naliczenia stawki za wywóz śmieci z nieruchomości 

zamieszkałych wg kwoty od pojemnika. 
 


