
Zmiany w systemie odbioru odpadów 

komunalnych w Gminie Porąbka. 

Spod posesji właścicieli nie będą już odbierane odpady potocznie zwane 

„zielonymi”, czyli odpady stanowiące części roślin pochodzących z 

pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. 

 

Szanowni Państwo 

W dobie wysokiej inflacji, a co za tym idzie ciągle rosnących cen, wszyscy jesteśmy 

zobowiązani do szukania oszczędności. Zapewne zdajecie sobie Państwo sprawę, że 

wysokie ceny paliw, energii oraz kosztów pracy (zapowiadany wzrost wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023) nie pozostaną bez wpływu na ceny, jakie 

przedstawią wykonawcy w ofertach na odbiór odpadów. To z kolei będzie miało wpływ na 

stawkę, jaką Rada Gminy winna przyjąć na kolejny rok, a której wysokość wyliczana jest na 

podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. 

Ponadto Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej począwszy od roku 2023 

nie będzie już zapewniał odbioru odpadów zielonych od gmin powiatu bielskiego, co, biorąc 

pod uwagę zdecydowanie wyższe ceny za przyjęcie tych odpadów w innych punktach, w 

efekcie spowoduje znaczny wzrost kosztów ich transportu  

i zagospodarowania. 

Żeby zminimalizować wzrost stawki, nie powodując jednocześnie zbyt dużych 

uciążliwości dla mieszkańców, zdecydowano przyjąć rozwiązanie, które funkcjonuje  

w większości gmin powiatu bielskiego, a mianowicie wyodrębnienie ze strumienia 

bioodpadów, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, czyli tzw. odpadów zielonych (pochodzących  

z prac wykonywanych we własnym zakresie, z ogrodów przydomowych: skoszona trawa, 

pocięte gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane 

drewno, spady owoców), które to odpady od dnia 1 stycznia 2023 r. nie będą odbierane 

spod posesji mieszkańców, natomiast będzie je można przywozić do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów. Taka zmiana może spowodować oszczędności rzędu 250-300 tys. 

rocznie, co w przeliczeniu na stawkę daje ok. 1,5 - 1,8 zł oszczędności.  

Pozostałe odpady BIO, czyli tzw. bioodpady kuchenne (odpadki warzywne  

i owocowe, obierki, resztki jedzenia) nadal będą odbierane zgodnie z harmonogramem  

w 35-litrowych, brązowych workach z napisem „BIO”. W innych lub większych brązowych 

workach bioodpady nie będą już odbierane. Oczywiście w dalszym ciągu żadne odpady BIO 

nie będą odbierane spod posesji mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie 

odpadów. 

Powyżej opisane zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr XXXIX/390/2022 Rady 

Gminy Porąbka z dnia 22 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Porąbka i wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. 



Zgodnie z przepisami Regulaminu odpady „zielone” stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, powstające 

na terenie nieruchomości należy w pierwszej kolejności poddać procesowi kompostowania 

z przeznaczeniem do wykorzystania powstałego kompostu na potrzeby własne.  

W przypadku braku możliwości kompostowania należy pozbyć się bioodpadów z terenu 

nieruchomości właściciela poprzez przekazanie tych odpadów do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów (PSZOK). Przypominam, że mieszkańcy, którzy zadeklarują posiadanie 

kompostowników i kompostowanie w nim strumienia odpadów biodegradowalnych są 

częściowo zwolnieni z opłaty za odpady (stawka dla kompostujących na dzień dzisiejszy 

wynosi 26 zamiast 29 zł). 

Wyodrębnienie ze strumienia bioodpadów odpadów „zielonych”, oprócz korzyści 

czysto ekonomicznych, powoduje, że odpady te mające niski stopień zanieczyszczeń  

można przekazać do odpowiedniej instalacji przetwarzania odpadów, która z kolei wytwarza 

z nich produkt (np. kompost, nawóz). Tylko takie odpady, z których powstaje produkt, gmina 

może dodać do ogólnej masy zebranych na swoim terenie odpadów, stanowiącej podstawę 

do obliczenia wymaganego ustawą poziomu recyklingu. 

W tym miejscu należy podkreślić, że Gmina Porąbka za 2021 r. osiągnęła poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych na poziomie 

26,23%, czyli spełniony został wymóg ustawowy dla roku 2021, tj. min. 20% odzysku.  

W kolejnych latach wymagany jest stopniowy wzrost poziomu odzysku i zgodnie z art. 3b 

ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinien on wynosić: 

−  25% wagowo - za rok 2022; 

− 35% wagowo - za rok 2023; 

− 45% wagowo - za rok 2024; 

− 55% wagowo - za rok 2025; 

 a następnie wzrost o 1 punkt procentowy rocznie, aż do osiągnięcia 

maksymalnych 65 % wagowo w roku 2035. 

Żeby zatem uzyskać wymagane poziomy recyklingu musimy wspólnie: władze gminy 

wraz z mieszkańcami Gminy Porąbka dołożyć wszelkich starań, aby „produkować” jak 

najmniej odpadów, a te, które już powstaną segregować „u źródła”. W przeciwnym razie 

narażeni będziemy na ponoszenie wysokich kar za nieosiąganie poziomów recyklingu. 

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych mają na celu zatrzymanie 

rosnących kosztów, które z roku na rok idą mocno w górę. Z drugiej strony władzom gminy 

zależy na zachowaniu maksymalnie wielu udogodnień (np. odbioru spod posesji odpadów 

wielkogabarytowych, budowlanych, codziennie czynny PSZOK), z których mieszkańcy są 

zadowoleni. Jeżeli jednak ceny nadal będą rosły w takim tempie, być może w kolejnych 

latach trzeba będzie je częściowo ograniczyć. 


