
Dodatkowe informacje do załącznika nr 8  - Sprawozdania z wykonania budżetu gminy  Świebodzice 

za 2020 rok, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Gmina Świebodzice na 2020 rok zawarła ze spółką ZGK Świebodzice Sp. z o.o. umowę, której celem 

było zadanie pn.: „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 

Świebodzice”  oraz  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy 

Świebodzice”  

Z pobranych opłat w wysokości 6.150.517,49 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie 

z Art. 6 r.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  gmina pokryła koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na łączną kwotę  6.915.293,16 zł, 

na którą składają się: 

- koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)                             

kwota –   202.628,24 zł,  są to wydatki związane z prowadzeniem wymiaru należności za odpady 

komunalne, księgowanie wpłat za odpady komunalne, egzekucja przeterminowanych wpłat oraz odpis 

na ZFŚS, 

- na utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów 

kwota 150.000 zł, (koszty zarządzania wysypiskiem odpadów komunalnych w Starym Jaworowie), 

- kwota 141.594,08 zł  wydatkowana została na zakup pojemników i kontenerów do selektywnej 

zbiórki odpadów ( szkło, papier, tworzywa sztuczne) oraz zbiórki odpadów niesegregowanych, 

 - na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2020 

wydatkowano  6421.070,84 zł, z tego: 

1. Odbiór , transport, zbieranie odpadów komunalnych – 2 513 897,53 zł, 

2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych ( RIPOK ) – 3 192 256,87 zł, 

3. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) na które składa 

się: 

• Odbiór , transport, odpadów zebranych selektywnie - 310 149,88 zł, 

• Odzysk i unieszkodliwianie odpadów zebranych selektywnie – 404 766,56 zł. 

 

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami stanowi kwotę 

764.775,67 zł, którą gmina pokrywa z własnych dochodów. 

 

 

 

 


