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W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi 

informacjami wyjaśniam, że obowiązujące stawki za odbiór odpadów spowodowane są 

kilkoma czynnikami: 

• rosnącą inflacją, w tym w szczególności wzrostem cen za paliwo, a co za tym idzie 

rosnącymi kosztami transportu, cen energii, czy kosztami pracy; 

• drastycznym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów (1 t/zł netto) za: 

- tworzywa sztuczne (2021 r. - 11 zł / 2022 r. - 130 zł),  

- szkło (2021 r. - 11 zł / 2022 r. - 50 zł), 

- zmieszane (2021 r. - 356 zł / 2022 r. - 501 zł), 

- wielkogabarytowe (2021 r. - 350 zł / 2022 r. - 600 zł), 

- papier (2021 r. - 11 zł / 2022 r. 60 zł); 

• dużą powierzchnią gminy - nasza gmina jest jedną z największych w całym 

województwie pomorskim. Na 270,39 km2 mieszka ponad 13 tys. osób. "Operacja" 

odbioru odpadów w takim zakresie jest nieporównywalnie trudniejsza i bardziej 

kosztowna niż np. w zlokalizowanym na obszarze 18 km2 Lęborku; 

• wzrostem opłaty środowiskowej (tzw. "opłata marszałkowska”), którą ponosi Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku. Stawka do końca 2017 r. wynosiła 24,15 

zł/t, natomiast w 2020 r. wzrosła aż do 270,00 zł/t. Przekłada się to na koszty 

prowadzenia działalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są 

zmuszone podnosić ceny. 

CO WAŻNE: 

Zgodnie z przepisami nałożonymi przez ustawodawcę gminny system gospodarki 

odpadami powinien się bilansować, tzn. koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości 

pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców i firmy. Rada Gminy w drodze uchwały 

może warunkowo dopłacać do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z dochodów 

własnych. Wprowadzanie tego typu rozwiązania w naszej gminie jest trudne do zaakceptowania 

i wdrożenia ze względu na fakt, iż obecnie osiągane dochody bieżące w 100% przekazywane 

są w głównej mierze na: 

• utrzymanie wszystkich placówek oświatowych,  

• utrzymanie wszystkich placówek bibliotecznych,  

• utrzymanie wszystkich świetlic, 



 
 

Wójt Gminy 
Nowa Wieś Lęborska 

 

• utrzymanie wszystkich pozostałych jednostek podległych m. in. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

• opłacenie oświetlenia ulicznego, 

• zapewnienie dowozów dzieci do szkół, 

• utrzymanie wszystkich jednostek OSP, 

• bieżące utrzymanie dróg i systemów wodno-kanalizacyjnych itp. 

 

Katalog usług i zadań pokrywanych z dochodów bieżących jest zatem ogromny, więc 

wygospodarowanie dodatkowych środków na dopłaty do systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi jest w praktyce niemożliwe. 

 W związku z podjętymi w sierpniu 2021 roku uchwałami Rady Gminy Nowa Wieś 

Lęborska tj.: Uchwałą nr XXXIII/389/21 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Uchwałą nr XXXIII/390/21 w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

czynnościami organizacyjnymi w zakresie systemu gospodarowania odpadów na terenie gminy 

obecnie niemożliwa jest zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.  

Pragnę zapewnić, że uzasadnione uwagi mieszkańców zostaną przeanalizowane  

i rozpatrzone podczas przygotowania procedury i dokumentacji na 2023 rok. 
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