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1. WPROWADZENIE 

1.1 Cel przygotowania analizy 

Niniejsze opracowanie stanowi wynik przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie miasta Konina. 

W ramach opracowania przeprowadzono analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

w 2018 r. 

 

1.2  Podstawa prawna sporządzenia analizy 

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),                  

w ramach którego określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy. 

 

Analizę sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na 

koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

1.3  Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 

Przy sporządzaniu niniejszej analizy opierano się przede wszystkim o następujące akty prawa 

powszechnie obowiązującego: 

 

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) – dalej UCPG, 

2) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), 

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), 

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), 

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014, Nr poz. 1923) 
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2. OPIS SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 
MIASTA KONINA 

2.1  Informacje ogólne 

Od 1 lipca 2013 r. zaczął funkcjonować, na terenie miasta Konina, nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzony ustawą z dnia 1 lipca 2011 r.                     

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897). 

 

Od 1 lipca 2013 r. nowym systemem objęci zostali właściciele nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zgodnie z Uchwałą Nr 388 Rady Miasta Konina            

z dnia 27 czerwca 2012 roku). 

Powyższy system gospodarowania odpadami komunalnymi został zmodyfikowany uchwałą 

Rady Miasta Konina Nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388 

Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Na mocy wskazanej wyżej uchwały wyłączone z 

gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z dniem 1 stycznia 2018 r., 

zostały nieruchomości niezamieszkałe. 
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Zgodnie z uchwałą Nr 389 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku miasto Konin 

zostało podzielone na dwa sektory. 

 

 

 

 
 

 

 

 

SEKTOR II 

SEKTOR I 
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SEKTOR I – obejmuje następujące obręby geodezyjne miasta Konina: 

 

Pawłówek, Przydziałki, Starówka, Wilków, 

Osada, Glinka, Grójec, Laskówiec, Morzysław 

 

SEKTOR II – obejmuje następujące obręby geodezyjne miasta Konina: 

 

Nowy Dwór, Chorzeń, Czarków, Międzylesie, 

Maliniec, Niesłusz, Gosławice, Łężyn, Mieczysławów, Pątnów 

 

 

W 2018 roku odpady komunalne z terenu miasta Konina odbierało: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

ul. Marii Dąbrowskiej 8  

62 – 500 Konin 

zgodnie z umową nr 3/GK/2018-69 z dnia 5 stycznia 2018 r. 

 

 
2.2  Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

Wszystkie odpady komunalne odbierane z terenu miasta Konina trafiają do Regionalnej 

Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą zgodnie z Planem Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Sulańska 13. 

 

 
2.3  Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Na terenie MZGOK funkcjonują również Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), do których właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą 

nieodpłatnie dostarczać odpady komunalne. 

 

 PSZOK przy ul. Sulańskiej 13 w Koninie - czynny jest od poniedziałku do piątku od  

600 do 2200 oraz w soboty od 600 do 1400.  

Do PSZOK – u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

 papier; 

 metale i tworzywa sztuczne; 
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 szkło; 

 ulegające biodegradacji: 

 zielone; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 przeterminowane leki i chemikalia; 

 zużyte opony. 

 

 PSZOK przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie - czynny jest od poniedziałku do piątku 

od 800 do 1500 oraz w soboty od 800 do 1200, z wyjątkiem świąt. 

Do PSZOK – u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

 surowce wtórne (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura) 

 odpady zielone; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 zużyte opony; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

 przeterminowane leki i chemikalia; 

 zużyte baterie i akumulatory, świetlówki 

 

Uzupełnieniem PSZOK–ów są zestawy pojemników na papier, szkło, tworzywa sztuczne                          

i bioodpady rozstawione na terenie miasta Konina w liczbie około 480. 
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3. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA GMINY POD KĄTEM GOSPODARKI ODPADAMI 

3.1  Liczba mieszkańców gminy 

Liczba mieszkańców miasta Konina według danych z ewidencji ludności na dzień 31.12.2018 

r. wyniosła 72 659 osoby. Liczba mieszkańców zadeklarowana przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych według deklaracji obowiązujących na dzień 31.12.2018 r. 

wyniosła 61 406 osób.  

 

Liczba mieszkańców miasta Konina według złożonych deklaracji w porównaniu do danych z 
ewidencji ludności  

 
 

 
3.2  Typy zabudowy 

Według danych na 31.12.2018 r. spośród 61 406 mieszkańców 17 515 mieszka w zabudowie 

jednorodzinnej (28,52 % ogółu), a 43 891 w zabudowie wielorodzinnej (71,48 % ogółu). 

Struktura zamieszkania według zabudowy ma wpływ na koszty odbioru odpadów. 
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Liczba mieszkańców z podziałem na typ zabudowy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 

3.3 Podmioty gospodarcze i infrastruktura 

Według danych GUS na 31.12.2018 r. w systemie REGON zarejestrowanych było na terenie 

miasta Konina 8 174 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących 

wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). W porównaniu do danych za 2017 r. było to 

o 89 podmiotów mniej.  

Podmioty te z dniem 01.01.2018 r. zostały wyłączone z gminnego systemu odbioru odpadów 

komunalnych (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). Odpady komunalne 

były odbierane od nich przez firmy posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego 

przez Prezydenta Miasta Konina na mocy indywidualnie zawieranych umów. 

 

 

17515

43891

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
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4. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 
TERENIE GMINY 

4.1  Ilość odpadów komunalnych zebranych i odbieranych na terenie miasta Konina 
w 2018 r. 

Zgodnie z układem sprawozdania rocznego, wyróżnia się trzy grupy odpadów komunalnych 

pochodzących z gminy, tj.: 

• odpady komunalne odebrane z obszaru miasta Konina z wyłączeniem odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, 

• odpady komunalne zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK), 

• odpady komunalne ulegające biodegradacji. 

 

4.1.1 Odpady komunalne odebrane z obszaru miasta Konina z wyłączeniem odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 
Masa odebranych 

odpadów komunalnych 
[Mg] 

16 01 03 Zużyte opony 15,360 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

566,780 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu 18,380 

17 05 04 Gleba i ziemia 9,780 

20 01 02 Szkło 1 029,480 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 1 421,180 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 21 006,670 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 482,580 

20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione w innych grupach 
(popioły) 

1 006,700 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 46,860 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 10,300 

15 01 07 Opakowania ze szkła 24,108 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

1,880 

RAZEM 25 640,058 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.  
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4.1.2 Odpady komunalne zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) 

Kod zebranych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 01 01 Papier i tektura 4,460 

20 01 02 Szkło 2,080 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 5,040 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 289,640 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 58,220 

16 01 03 Zużyte opony 6,020 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

158,540 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany, materiały 
ceramiczne 

42,46 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż 17 06 01 i 17 06 03 7,820 

20 01 27* 
Farby, tusze, kleje, lepiszcze, żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 

0,060 

20 01 35*  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

2,400 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,060 

RAZEM 576,800 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.  

 

4.1.3 Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 01 01 Papier i tektura 855,080 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 5 076,260 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 312,375 

RAZEM 6 243,715 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.  
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4.1.4 Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych i odbieranych na terenie miasta 

Konina w 2018 r. 

Zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wypełniania sprawozdań podane 3 grupy odpadów są 

niezależne od siebie i powinny być sumowane celem uzyskania łącznej ilości odpadów 

z gminy. Suma tych kategorii podanych w sprawozdaniu dla miasta Konina wskazuje na ilość 

odpadów na poziomie 32 460,573 Mg (por. tabela poniżej). 

 

Grupa odpadów według struktury sprawozdania 
Masa odpadów komunalnych 

[Mg] wg sprawozdania 

Odpady komunalne odebrane z obszaru miasta Konina z wyłączeniem 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

25 640,058 

Odpady komunalne zebrane w punktach selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK) 

576,800 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji 6 243,715 

RAZEM 32 460,573 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.  

 

4.1.5 Ilość odpadów komunalnych zebranych i odbieranych na terenie miasta Konina w 

2018 r. z podziałem na kody [Mg] 

Kod odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odpadów komunalnych 
Masa odpadów 
komunalnych 

[Mg] 

16 01 03 Zużyte opony 21,380 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 725,320 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu 60,840 

17 05 04 Gleba i ziemia 9,780 

20 01 02 Szkło 1 031,560 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 1 426,220 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 21 006,670 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 540,800 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych grupach (popioły) 1 006,700 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 46,860 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 10,300 

15 01 07 Opakowania ze szkła 24,108 
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20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki 

4,280 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż 17 06 01 i 17 06 03 7,820 

20 01 27* 
Farby, tusze, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

0,060 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,060 

20 01 01 Papier i tektura 859,540 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 5 365,900 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 312,375 

RAZEM 32 460,573 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.  

 

 

Ilość (%) odpadów komunalnych zebranych i odbieranych na terenie miasta Konina w 2018 
r. z podziałem na kody 
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Z analizy  ilości odpadów komunalnych w 2018 roku wynika,  iż odpady zmieszane stanowiły 

ok. 64,71 % łącznej masy odpadów. Drugim co do wielkości strumieniem były odbierane 

selektywnie odpady ulegające biodegradacji (16,53 %), a trzecim tworzywa sztuczne (4,39%). 

 

4.2 Porównanie ilości odpadów w 2017 r. i 2018 r. 

W poniższej Tabeli zestawiono ilości odpadów według kodów w 2017 r. i 2018 r. 

Kod odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odpadów komunalnych 
Masa odpadów 
komunalnych 
[Mg] - 2017 r. 

Masa odpadów 
komunalnych 
[Mg] - 2018 r. 

20 01 01 Papier i tektura 885,630 859,540 

20 01 02 Szkło 994,840 1 031,560 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 1 314,560 1 426,220 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 5 506,080 5 365,900 

20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w innych 
grupach (popioły) 

1 044,440 1 006,700 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 21 613,040 21 006,670 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 378,500 540,800 

16 01 03 Zużyte opony 16,140 21,380 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

500,680 725,320 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

0,000 60,840 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 

0,000 9,780 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 
i 17 06 03 

0,000 7,820 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice zawierające substancje niebezpieczne 

0,000 0,060 

20 01 35*  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

0,260 4,280 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,220 0,060 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 21,000 312,375 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5,000 46,860 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,000 10,300 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,000 24,108 

RAZEM 32 281,3900 32 460,573 

Z zestawienia wynika, iż w 2018 r. łączna ilość odpadów wzrosła w stosunku do 2017 r.,                  

o 179,183 Mg. 
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5. SPOSOBY GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych na terenie miasta Konina zdeterminowany jest 

zapisami Uchwały Nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina ze 

zmianami. W ramach Regulaminu ustanowiono następujący sposób prowadzenia 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej umieszczane 

są na tzw. „wysepkach ekologicznych”; 

2) podstawowe systemy gromadzenia odpadów selektywnie zebranych: 

a) zabudowa wielorodzinna oraz otwarte tereny publiczne – system pojemnikowy; 

b) zabudowa jednorodzinna – system workowy, w miarę potrzeby uzupełniony 

„wysepkami ekologicznymi” oraz zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego                       

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 

 

Segregacja odpadów prowadzona jest w pojemnikach i workach do gromadzenia odpadów, 

według następujących zapisów Regulaminu. 

 

Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów 

Lp. Kolor pojemnika, worka do 

gromadzenia odpadów 
Zbierane odpady 

1. niebieski papier, tektura i odpady opakowaniowe z papieru 

2. zielony szkło bezbarwne i kolorowe 

3. 
żółty 

odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

4. brązowy odpady ulegające biodegradacji, kuchenne i ogrodowe 

5. czerwony (tylko worki) odpady niebezpieczne 

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

w zabudowie jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzymuje jednorazowo na 

początku każdego miesiąca: 

1) w miesiącach IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI komplet worków do selektywnego gromadzenia 

odpadów komunalnych, w ujednoliconych kolorach i następujących ilościach: 

a) nieruchomości, na których zamieszkuje 1 – 2 mieszkańców: 

 niebieski – na papier i tekturę – 1 szt.; 

 zielony – na szkło – 1 szt.; 

 żółty – na tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe – 1 szt.; 

 brązowy – na odpady ulegające biodegradacji – 5 szt. 
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b) nieruchomości, na których zamieszkuje 3 – 5 mieszkańców: 

 niebieski – na papier i tekturę – 1 szt.; 

 zielony – na szkło – 1 szt.; 

 żółty – na tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe – 3 szt.; 

 brązowy – na odpady ulegające biodegradacji – 5 szt. 

c) nieruchomości, na których zamieszkuje 6 i więcej mieszkańców: 

 niebieski – na papier i tekturę – 2 szt.; 

 zielony – na szkło – 2 szt.; 

 żółty – na tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe – 4 szt.; 

 brązowy – na odpady ulegające biodegradacji – 5 szt. 

2) w miesiącach I, II, III, XII komplet worków do selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych, w ujednoliconych kolorach i następujących ilościach: 

a) nieruchomości, na których zamieszkuje 1 – 2 mieszkańców: 

 niebieski – na papier i tekturę – 1 szt.; 

 zielony – na szkło – 1 szt.; 

 żółty – na tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe – 1 szt.; 

 brązowy – na odpady ulegające biodegradacji – 2 szt. 

b) nieruchomości, na których zamieszkuje 3 – 5 mieszkańców: 

 niebieski – na papier i tekturę – 1 szt.; 

 zielony – na szkło – 1 szt.; 

 żółty – na tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe – 2 szt.; 

 brązowy – na odpady ulegające biodegradacji – 2 szt. 

c) nieruchomości, na których zamieszkuje 6 i więcej mieszkańców: 

 niebieski – na papier i tekturę – 1 szt.; 

 zielony – na szkło – 1 szt.; 

 żółty – na tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe – 3 szt.; 

 brązowy – na odpady ulegające biodegradacji – 2 szt. 
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6. ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

W zakresie prowadzenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości wiążące są zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Konina, jak również Uchwały Nr 594 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 

roku 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Niniejsze tabele prezentują zapisy przedmiotowych aktów w zakresie 

częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 

 

Zabudowa jednorodzinna 

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbierania 

zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne raz na dwa tygodnie 

odpady ulegające biodegradacji dwa razy w miesiącu (w miesiącach I, II, III, 

XII) oraz cztery razy w miesiącu (w 

miesiącach IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI) 

papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 

metale, opakowania wielomateriałowe 

raz na miesiąc 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 

inne odpady wielkogabarytowe 

dwa razy w roku lub według potrzeb po 

zgłoszeniu 

popioły i żużel z palenisk domowych raz na dwa tygodnie (w miesiącach I, II, III, IV, 

X, XI, XII) oraz raz na dwa miesiące (w 

miesiącach V, VI, VII, VIII, IX) 

Zabudowa wielorodzinna 

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielorodzinna 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbierania 

zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne dwa razy w tygodniu lub z częstotliwością 

zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z 

pojemników (niedopuszczającą do 

przepełnienia pojemnika) lub według potrzeb 

po zgłoszeniu przepełnienia 

papier i tektura dwa razy w miesiącu lub z częstotliwością 

zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z 

pojemników (niedopuszczającą do 

przepełnienia pojemnika) lub według potrzeb 

po zgłoszeniu przepełnienia 
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Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielorodzinna 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbierania 

szkło jeden raz w miesiącu lub z częstotliwością 

zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z 

pojemników (niedopuszczającą do 

przepełnienia pojemnika) lub według potrzeb 

po zgłoszeniu przepełnienia 

tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe 

trzy razy w miesiącu lub z częstotliwością 

zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z 

pojemników (niedopuszczającą do 

przepełnienia pojemnika) lub według potrzeb 

po zgłoszeniu przepełnienia 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 

inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 

dwa razy w roku lub według potrzeb po 

zgłoszeniu 

popioły i żużel z palenisk domowych raz na dwa tygodnie (w miesiącach I, II, III, IV, 

X, XI, XII) oraz raz na dwa miesiące (w 

miesiącach V, VI, VII, VIII, IX); 

 

Zabudowa niezamieszkała 

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbierania 

zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne co dwa tygodnie 

odpady segregowane co najmniej raz na miesiąc 
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7. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, 
ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z 
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

Dane o posiadaczu odpadów - Miejski Zakład Gospodar ki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  

Decyzje 

Decyzja w zakresie 

gospodarki odpadami 
Znak decyzji 

Data wydania 

decyzji 

Termin 

obowiązywania 

decyzji 

Organ wydający 

decyzję 

Wytwarzanie odpadów   SR.Ko-2.6600-7/06 zm 

 

DSR.VI.7623-31/08 zm 

DSR.VI.7623-85/10  

DSR.VI.7222.56.2011 

DSR.VI.7222.150.2011 

DSR-II-1.7222.88.2014 

DSR-II-2.7222.107.2014 

DSR-II-2.7222.113.2015 

DSR-II-2.7222.8.2015 

DSR-II-2.7222.42.2014 

DSR-II-2.7222.35.2016 

DSR-II-2.7222.73.2017 

DSR-II-2.7222.46.2018 

21.05.2007 

 

28.05.2009 

09.06.2010 

13.07.2011 

19.03.2012 

16.10.2014     

16.01.2015   

10.04.2015 

22.06.2015           

20.08.2015    

10.08.2016 

01.08.2018  

23.10.2018 

Czas 

nieokreślony 

Wojewoda 

Wielkopolski  

Marszałek 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Zbieranie odpadów 
Decyzja nr 16 z 02.09.2014 

  02.09.2024r. Prezydent Miasta 

Konina 

Odzysk   SR.Ko-2.6600-7/06 zm 

 

DSR.VI.7623-31/08 zm 

DSR.VI.7623-85/10  

DSR.VI.7222.56.2011 

DSR.VI.7222.150.2011 

DSR-II-1.7222.88.2014 DSR-II-

2.7222.107.2014 

DSR-II-2.7222.113.2015 

DSR-II-2.7222.8.2015 

21.05.2007 

 

28.05.2009 

09.06.2010 

13.07.2011 

19.03.2012 

16.10.2014   

16.01.2015   

10.04.2015 

22.06.2015   

Czas 

nieokreślony 

Wojewoda 

Wielkopolski  

Marszałek 

Województwa 

Wielkopolskiego 
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DSR-II-2.7222.42.2014 

DSR-II-2.7222.35.2016 

DSR-II-2.7222.73.2017 

DSR-II-2.7222.46.2018 

20.08.2015   

10.08.2016 

01.08.2018  

23.10.2018 

Unieszkodliwianie 

odpadów 

  SR.Ko-2.6600-7/06 zm 

 

DSR.VI.7623-31/08 zm 

DSR.VI.7623-85/10  

DSR.VI.7222.56.2011 

DSR.VI.7222.150.2011 

DSR-II-1.7222.88.2014 DSR-II-

2.7222.107.2014 

DSR-II-2.7222.113.2015 

DSR-II-2.7222.8.2015 

DSR-II-2.7222.42.2014 

DSR-II-2.7222.35.2016 

DSR-II-2.7222.73.2017 

DSR-II-2.7222.46.2018 

21.05.2007 

 

28.05.2009 

09.06.2010 

13.07.2011 

19.03.2012 

16.10.2014 

16.01.2015   

10.04.2015 

22.06.2015    

20.08.2015    

10.08.2016 

01.08.2018  

23.10.2018 

Czas 

nieokreślony 

Wojewoda 

Wielkopolski  

Marszałek 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Data rozpoczęcia prowadzenia działalności   14.07.1999 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konina za 2018r. 

 
24 

 

Dane o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - zakład mechanicznego przetwarzania odpadów 

Nazwa i rodzaj instalacji lub 

urządzenia  

 

Typ procesu 

przetwarzania 

odpadów 

Roczna ilość 

odpadów 

dopuszczona do 

odzysku lub 

unieszkodliwienia 

określona w 

decyzji [Mg/rok] 

Proces 

R lub D 

Odpady poddane procesowi odzysku lub 

unieszkodliwiania w 2018 roku 

Odpady powstające podczas procesu odzysku lub 

unieszkodliwiania 

kod 

odpadów 
rodzaj odpadów 

masa 

odpadów 

[Mg] 

kod 

odpadów 
rodzaj odpadów 

masa 

odpadów 

[Mg] 

Miejski Zakład Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Sp. z 

o.o. - Zakład mechanicznego 

przetwarzania odpadów 

(Instalacja waloryzacji 

odpadów w postaci żużli i 

popiołów paleniskowych) 

Przetwarzanie 

mechaniczne 
25000 R12 

19 01 12 

Żużle i popioły 

paleniskowe inne 

niż wymienione w          

19 01 11* 
27 645,9 

 

19 01 12 

Żużle i popioły paleniskowe 

inne niż wymienione w 19 01 

11* po separacji metali i 

frakcjonowaniu bez 

sezonowania 

26 632,6 

  19 12 02 

19 12 03 

Metale (złom) 

Metale nieżelazne 

989,5 

23,9 

Miejski Zakład Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Sp. z 

o.o. - Zakład mechanicznego 

przetwarzania odpadów 

(instalacja rozdrabniania 

odpadów) 

 

Przetwarzanie 

mechaniczne 
7600 R12 

20 03 01 

 

 

20 03 07 

Zmieszane 

odpady 

komunalne 

 

Odpady 

wielkogabarytowe 

4 173,5 

 

2 123,4 

ex 191212 

 

 

ex 191212 

Odpady 20 03 01 

rozdrobnione przed 

podaniem do belownicy 

 

Odpady 20 03 07 

rozdrobnione do leja 

zasypowego paleniska 

4 173,5 

 

2 123,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZGOK 
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Dane o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – sortownia oraz kompostowania 

Nazwa 

instalacji lub 

urządzenia 

Rodzaj 

instalacji lub 

urządzenia oraz typ procesu 

przetwarzania 

odpadów 

Roczna ilość 

odpadów 

dopuszczona do 

odzysku lub 

unieszkodliwienia 

określona w decyzji 

[Mg/rok] 

Proces 

R lub 

D 

Odpady poddane procesowi odzysku lub 

unieszkodliwiania w roku sprawozdawczym 

Odpady powstające podczas procesu odzysku lub 

unieszkodliwiania 

kod 

odpadów 

rodzaj 

odpadów 

masa 

odpadów 

[Mg] 

kod 

odpadów) 

rodzaj 

odpadów 

masa 

odpadów 

[Mg] 

Miejski 

Zakład 

Gospodarki 

Odpadami 

Komunalnymi 

Sp. z o.o. 

Sortownia odpadów 

selektywnie zbieranych - 

przetwarzanie mechaniczne 

57.500 R12  200101 Papier i tektura 1 262,1 

150101 
Opakowania z papieru i 

tektury 
326,7 

191201 Papier i tektura 554,4 

191212 
Inne odpady z mechanicznej 

obróbki 
381,0 

Sortownia odpadów 

selektywnie zbieranych – 

linia do szkła - 

przetwarzanie mechaniczne 

9.000 R12  200102 Szkło  2 426,3 

150107 Opakowania ze szkła 2 414,5 

191212 
Inne odpady z mechanicznej 

obróbki 
11,8 

Sortownia odpadów 

selektywnie zbieranych - 

przetwarzanie mechaniczne 

57.500 R12 200139 
Tworzywa 

sztuczne 
4 968,8 

150102 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
736,0 

150104 Opakowania z metalu 12,7 

150105 
Opakowania 

wielomateriałowe 
14,3 

191202 Metale żelazne 0,8 

191212 
Inne odpady z mechanicznej 

obróbki 
4 205,1 
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Kompostownia pryzmowa - 

przetwarzanie mechaniczne 
20.000 R3 

03 01 05 

 

 

 

20 01 08 

 

 

 

20 02 01 

Trociny, wióry, 

ścinki, drewno, 

płyta wiórowa, 

fornir 

 

Odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

- 

 

 

 

416,5 

 

 

 

 

12 062,2 

 

19 05 01 

 

 

 

 

 

19 05 03 

 

 

 

 

ubytki 

Nieprzekompostowane 

frakcje odpadów 

komunalnych  

i podobnych 

 

Kompost 

nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania 

3 597,9 

 

 

 

 

1 569,9   

 

 

 

 

 

1 569,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZGOK 
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Dane o spalarniach i współspalarniach odpadów podle gających przepisom dotycz ącym termicznego przekształcania 

odpadów - Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpa dów Komunalnych w Koninie, ul. Sula ńska 13  

Decyzje 

 

Decyzja Znak decyzji 
Data wydania 

decyzji6) 

Termin 

obowiązywania 

decyzji6) 

Organ wydający 

decyzję 

Pozwolenie na budowę Decyzja nr 256 zm 

Decyzja nr 244 

28.10.2013 

20.10.2014 

- Prezydent  Miasta Konina 

Pozwolenie na użytkowanie PINB 552/112/2015 25.09.2015 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina 

Decyzja na odzysk lub

unieszkodliwianie odpadów 

DSR-II-

2.7222.42.2014 

DSR-II-

2.7222.35.2016 

20.08.2015 

10.08.2016 

czas 

nieoznaczony 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

 

Dane techniczne instalacji 

Planowana moc przerobowa określona w decyzji [Mg/rok] 94.000 

Roczna ilość odpadów dopuszczona do przetworzenia

określona w decyzji [Mg] 

94.000 

Odzysk energii w 2018 roku  ilość: 

 613 884,398 (energia cieplna) 

 169 992,796  (energia elektryczna) 
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Dane o odpadach 

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcania 

kod 

odpadów 

rodzaj 

odpadów 
proces R lub D 

masa odpadów 

[Mg] 
kod odpadów 

rodzaj 

odpadów 

masa 

odpadów 

[Mg] 

19 12 12 Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów 
 

R1 
20 508,7 19 01 07* 

Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych 
1 502,0 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

 

R1 
61 427,7 19 01 11* 

Żużle i popioły paleniskowe zawierające 

substancje niebezpieczne 
126,5 

ex 191212 
Odpady 200307 rozdrobnione do leja 

zasypowego paleniska 

 

R1 
2 123,4 19 01 13* 

Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne 
1 420,7 

ex 191212 
Odpady 200301 rozdrobnione przed 

podaniem do belownicy 

 

R1 
5 020,9 19 01 15* 

Pyły z kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne 
1 128,4 

 19 01 12 
Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11* 
27 645,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZGOK 
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Dane o składowiskach odpadów - składowisko odpadów przy Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunal nymi Sp. 

z o.o., ul. Sula ńska 13  

Decyzje 

Rodzaj decyzji Znak decyzji Data wydania decyzji 
Termin 

obowiązywania decyzji 

Organ wydający 

decyzję 

Decyzja lokalizacyjna UAN 8380/3/86 26.02.1986  Prezydent Miasta Konina 

Pozwolenie na budowę UAN 8380/3/86 26.02.1986  Prezydent Miasta Konina 

Pozwolenie na użytkowanie G-KM-806/8064/1-23/86 03.03.1986  Urząd Miasta Konina 

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego 

wydana na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej 
RO-7638-7/2002 14.01.2002  Prezydent Miasta Konina 

Decyzja o dostosowaniu wydana na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej 
SR. Ko8-6617-14/03 12.12.2003  Wojewoda Wielkopolski 

Decyzja o dostosowaniu wydana na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 
SR.Ko8-6617-14/03 12.12.2003  Wojewoda Wielkopolski 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska DSR.II.2.7241.31.2014 zm 18.03.2015 Czas nieoznaczony 
Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego 

Pozwolenie zintegrowane 

SR.Ko-2.6600-7/06 zm 

 

DSR.VI.7623-31/08 zm 

DSR.VI.7623-85/10 

DSR.VI.7222.56.2011 

DSR.VI.7222.150.2011 

DSR.II.1.7222.88.2014 

DSR.II.2.7222.107.2014 

DSR.II.2.7222.113.2015 

21.05.2007 

 

28.05.2009 

09.06.2010 

13.07.2011 

19.03.2012 

16.10.2014 

16.01.2015 

10.04.2015 

Czas nieoznaczony 

Wojewoda Wielkopolski 

 

 

Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego 
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DSR.II.2.7222.8.2015 

DSR.II.2.7222.73.2017 

DSR-II-2.7222.46.2018 

22.06.2015 

01.08.2018 

23.10.2018 

 

Dane techniczne 

Liczba kwater 1 kwatera 16,4 ha podzielona na 3 sektory 

Liczba kwater eksploatowanych 1 

Liczba kwater zamkniętych 0 

Pojemność całkowita [m3] 2.815.820 

Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m3] 1.678.781 

Pojemność pozostała [m3] 1.137.039 

Powierzchnia w granicach korony [m2] 168.516 

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania od początku funkcjonowania składowiska [Mg] 

Masa odpadów składowana 

w 2018 roku  

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów Masa odpadów [Mg] 

020703 Odpady z procesów chemicznych 174,2 

040221 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 37,8 

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego … 14 529,4 

170182 Inne niewymienione odpady 14,7 

170604 Materiały izolacyjne inne  niż 170601 i 170603 60,1 

170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 4 957,0 

190501 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 3 597,9 

191209 Minerały (np. piasek, kamienie) 380,5 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZGOK 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCIACH WYTWORZONYCH, UNIESZKODLIWIONYCH ODPADACH ORAZ 

ODPADACH PODDANYCH ODZYSKOWI W REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - MIEJSKIM 
ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O., UL. SULAŃSKA 13 

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 3,5 

200307 Odpady wielkogabarytowe 659,6 

200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 8 632,5 
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a) rodzaj i ilo ść wytworzonych odpadów 

 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa 
wytworzonych 
odpadów [Mg] 

1.  08 03 18 Odpadowy toner drukarski 0,2 

2.  13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,3 

3.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 326,7 

4.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 736 

5.  15 01 04 Opakowania z metalu 12,7 

6.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 14,3 

7.  15 01 07 Opakowania ze szkła 2 414,5 

8.  16 01 03 Zużyte opony 1,7 

9.  19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 3 597,8 

10.  19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) 1 569,9 

11.  19 12 01 Papier i tektura 554,4 

12.  19 12 02 Metale żelazne 5,5 

13.  19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
4 607,2 

14.  190107* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 1 502,0 

15.  190111* Żużle i popioły paleniskowe zaw. sub. niebezpieczne 126,5 

16.  190113* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 1 420,7 

17.  190115* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne 1 128,4 

18.  ex 190115* 
Piasek z piaskowania zanieczyszczony pyłami z kotła zawierającymi 

substancje niebezpieczne 
54,7 

19.  190112 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 11 11* 27 645,9 

20.  190112 
Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 11 11* po separacji 

metali i frakcjonowaniu, bez sezonowania 
26 632,6 

21.  191202 Metale (złom) 989,5 

22.  191203 Metale nieżelazne 23,9 

23.  ex 191212 Odpady 200307 rozdrobnione do leja zasypowego paleniska 2 123,4 

24.  ex 191212 Odpady 200301 rozdrobnione przed podaniem do belownicy 4 173,5 
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b) rodzaj i ilość odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Kod 

odpadów 

Rodzaj 

odpadów 

Masa odpadów 

[Mg] 

Proces 

odzysku R 

1.  16 01 03 Zużyte opony 124,9 R5 

2.  17 01 01  
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
1 689,7 R5 

3.  17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż w 17 05 03 24 427,7 R5 

4.  19 05 03 
Kompost nieodpowiadający wymaganiom 

(nienadający się do wykorzystania) 
1 569,9 R5 

5.  20 01 01 Papier i tektura 1 262,1 R12 

6.  20 01 02 Szkło  2 426,3 R12 

7.  20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 416,5 R3 

8.  20 01 39  Tworzywa sztuczne 4 968,8 R12 

9.  20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 12 062,2 R3 

10.  20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie 19,9 R5 

11.  19 12 12 Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów 20 508,7 R1 

12.  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 61 427,7 R1 

13.  ex 191212 
Odpady 200307 rozdrobnione do leja zasypowego 

paleniska 
2 123,4 R1 

14.  ex 191212 
Odpady 200301 rozdrobnione przed podaniem do 

belownicy 
5 020,9 R1 

15.  19 01 12 
Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 

19 01 11* 
27 645,9 R12 

16.  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4 173,5 R12 

17.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2 123,4 R12 
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c) rodzaj i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach lub urządzeniach 

 

Lp. 
Kod 

odpadów 

Rodzaj 

odpadów 

Masa odpadów 

[Mg] 

Proces 

unieszkodliwiania 

D 

1.  020703 Odpady z procesów chemicznych 174,2 D5  

2.  040221 
Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych 
37,8 D5 

3.  170107 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego 
14 529,4 D5 

4.  170182 Inne niewymienione odpady 14,7 D5 

5.  170604 
Materiały izolacyjne inne  niż 170601 i 

170603 
60,1 D5 

6.  170904 
Zmieszane odpady z budowy, remontów  

i demontażu 
4 957,0 D5 

7.  190501 
Nieprzekompostowane frakcje odpadów 

komunalnych i podobnych 
3 597,9 D5 

8.  191209 Minerały (np. piasek, kamienie) 380,5 D5 

9.  200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 3,5 D5 

10.  200307 Odpady wielkogabarytowe 659,6 D5 

11.  200399 
Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 
8 632,5 D5 

12.  19 01 07* 
Odpady stałe  

z oczyszczania gazów odlotowych 
- D9 

13.  19 01 13* 
Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne 
- D9 

14.  19 01 15* 
Popioły z kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne 
- D9 

 

W zakresie prowadzenia procesu stabilizacji, instalacja stabilizacji w 2018 r. nie pracowała, 

odpady były przekazywane w formie sypkiej podmiotom posiadającym decyzje na ich 

zagospodarowanie. 
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9. REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE W INSTALACJE DO 
PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE REGIONU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi w Planie gospodarki odpadami dla 

województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 (Uchwała nr XXXI/810/2017 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017 r.) 

 

 

 

 
 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konina za 2018r. 

 
36 

Zgodnie z PGO WW, w Regionie VIII realizowane są niżej wymienione instalacje: 

 
Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022
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21 grudnia 2015 roku zakończono próby i testy gwarancyjne i przekazano Zakład 

Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie (ZTUO) do eksploatacji. 

 

ZTUO przyjmuje odpady poprocesowe z obecnych instalacji MZGOK oraz zmieszane odpady 

komunalne pochodzące z Konina oraz gmin powiatu konińskiego. 

 

Uchwałą Nr XIII/372/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia                

27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2012-2017 nadano Zakładowi Termicznego Unieszkodliwiania 

Odpadów w Koninie – zlokalizowanego w Koninie na działkach o numerach ewidencyjnych 

1436/5 i 1436/9 (obręb Gosławice) – status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych w regionie VIII. Podmiotem zarządzającym Zakładem jest Miejski Zakład 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin. 

 

Lokalizacja ZTUO 

 

Źródło: http://mzgok.konin.pl/informacje/lokalizacja-inwestycji-2/ 

Zakład realizowany był w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na 

terenie subregionu konińskiego”. Projekt współfinansowany był z Funduszu Spójności                        

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet II „Gospodarka 
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odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia                       

z zakresu gospodarki odpadami. 

 

Przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmuje 36 gmin, leżących na terenie czterech powiatów 

województwa wielkopolskiego i miast subregionu konińskiego o łącznej populacji ponad 370 

tysięcy ludności. 

 

Powiat koniński: Miasto Konin, gminy: Kramsk, Krzymów, Skulsk, Wilczyn, Kazimierz Biskupi, 

Golina, Rzgów, Rychwał, Grodziec, Stare Miasto, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno. 

Powiat kolski: Miasto Koło, gminy: Koło, Osiek Mały, Babiak, Kłodawa, Grzegorzew, 

Olszówka, Dąbie, Kościelec. 

Powiat słupecki: Miasto Słupca, gminy: Słupca, Strzałkowo, Lądek, Zagórów, Orchowo, 

Ostrowite, Powidz. 

Powiat turecki: gminy: Turek, Władysławów, Brudzew, Przykona. 

 

Poza odpadami zmieszanymi, Zakład może przetwarzać frakcje balastowe                                  

z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dostarczane z terenu subregionu 

konińskiego w ilości około 94 tys. ton rocznie. Wyboru technologii dokonano w oparciu                      

o porównanie rozwiązań technologicznych stosowanych obecnie w krajach UE i ich ocenie 

pod kątem osiąganych efektów ekologicznych i ekonomicznych. Przywożone odpady 

wyładowywane są do bunkra w zamkniętej hali (pracującej w podciśnieniu, by wyeliminować 

uciążliwości odorowe w trakcie rozładunku i magazynowania), a następnie są pobierane                      

z bunkra do pieca bez wstępnej ich obróbki. Cały proces przebiega autotermicznie (bez 

dostarczania dodatkowego źródła ciepła). 

 

Podstawowe parametry ZTUO 
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ZTUO  

 

Źródło: http://mzgok.konin.pl/informacje/stan-prac-styczen-2015/nggallery/page/3 

 

10. OCENA POTRZEB INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Zakończenie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie zapewniło 

przepustowość dla zagospodarowania odpadów z miasta Konin, w tym w szczególności 

odpadów zmieszanych oraz odpadów poprocesowych z instalacji MBP. Instalacja pozwoliła 

praktycznie wyeliminować składowanie odpadów zmieszanych oraz innych zawierających w 

sobie odpady biodegradowalne (które zawarte są m.in. w balaście po procesie sortowania 

odpadów), przez co zapewnione jest osiągnięcie wymaganych prawem poziomów 

ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.  

 

W zakresie zbierania odpadów utworzono w 2015 r. nowy punkt selektywnego zbierania 

odpadów (PSZOK) w południowej części miasta Konina, tj. przy ul. M. Dąbrowskiej 8                          

w Koninie (na terenie PGKiM) 
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11. OSIĄGNIĘTE POZIOMY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

11.1 Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

W Tabeli poniżej podano wymagane rozporządzeniem poziomy wskaźnika ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych 
latach: 

Rok 2017 2018 2019 2020 - do dnia 16 lipca 

Pr [%] 45 40 40 35 

Źródło: Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.  

 

Poziom obowiązujący w 2018 r. = 40 %. 

 

Masę odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. oblicza się na podstawie 

wzoru:  

OUB1995 = (0,155 xLm + 0,047 x Lw) x Uo [Mg] 

 

gdzie: 

OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. 

[Mg] 

Lm – liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS, 

Lw – liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS, 

 

Masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze 

strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku 

sprawozdawczym, przekazanych do składowania, oblicza się według wzoru: 

 

 
 

gdzie: 

MOUBR – masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych 

ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku 

sprawozdawczym, przekazanych do składowania [Mg]; 
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MMR – masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

odebranych na obszarze miast w danym roku sprawozdawczym, przekazanych do 

składowania, w przypadku wystąpienia niezgodnego z prawem składowania tych 

odpadów bez przetworzenia [Mg]; 

MWR – masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 5  20 03 01 

odebranych na obszarze wsi w danym roku sprawozdawczym, przekazanych do 

składowania, w przypadku wystąpienia niezgodnego z prawem składowania tych 

odpadów bez przetworzenia [Mg]; 

UM – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 dla miast wynoszący 0,57; 

UW – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 dla wsi wynoszący 0,48; 

MSRi – masa selektywnie zebranych i odebranych odpadów ulegających biodegradacji ze 

strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku 

sprawozdawczym, przekazanych do składowania [Mg]; 

USi – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych i odebranych 

odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący 

dla poszczególnych rodzajów odpadów według kodu: 

dla i=1 20 01 01 (papier i tektura) - 1,00, 

dla i=2 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) - 1,00, 

dla i=3 20 01 10 (odzież) - 0,50, 

dla i=4 20 01 11 (tekstylia) - 0,50, 

dla i=5 20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne) - 1,00, 

dla i=6 20 01 38 (drewno inne niż wymienione w 20 01 37) - 0,50, 

dla i=7 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) - 1,00, 

dla i=8 20 03 02 (odpady z targowisk) - 1,00, 

dla i=9 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) - 1,00, 

dla i=10 15 01 03 (opakowania z drewna) - 1,00, 

dla i=11 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) - 0,40, 

dla i=12 ex 9  15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) w części zawierającej 

papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych - 0,50, 

dla i=13 ex 10  15 01 09 (opakowania z tekstyliów) z włókien naturalnych - 0,50, 

dla i=14 19 12 01 (papier i tektura) - 1,00, 

dla i=15 19 12 07 (drewno inne niż wymienione w 19 12 06) - 0,50, 

dla i=16 19 12 08 (tekstylia) - 0,50; 

MBR1 – masa odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje                         

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), 
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zawierająca odpady ulegające biodegradacji, powstała z odpadów komunalnych                            

o frakcji o wielkości powyżej 80 mm przekazanych do składowania [Mg]; 

MBR2 – masa odpadów o kodzie 19 12 12 - (inne odpady (w tym zmieszane substancje                         

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), 

zawierająca odpady ulegające biodegradacji, powstała z odpadów komunalnych                     

o frakcji o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm przekazanych do składowania [Mg]; 

w przypadku braku możliwości określenia masy odpadów o kodzie 19 12 12 (inne 

odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych i przekazanych 

do składowania z podziałem na frakcję o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm 

(MBR2) i frakcję o wielkości powyżej 80 mm (MBR1), należy przyjąć masę odpadów o 

kodzie 14  19 12 12 powstałą z odpadów komunalnych i przekazaną do składowania, z 

udziałem odpadów ulegających biodegradacji wynoszącym 0,52; 

UB1 – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów o kodzie2) 19 12 12 (inne 

odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych o frakcji o 

wielkości powyżej 80 mm przekazanych do składowania wynoszący 0,40; 

UB2 – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów o kodzie 19 12 12 (inne 

odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych o frakcji                         

o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm, wynoszący w zależności od wartości 

parametru AT4; 

brak pomiaru AT4: UB2 = 0,59; 

 

 

 

Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (TR) oblicza się według wzoru: 

 

 
gdzie: 

TR – osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%], 

MOUBR – masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych 

ze strumienia odpadów komunalnych w danym roku sprawozdawczym, 

przekazanych do składowania [Mg], 
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OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. 

[Mg]. 

D - wskaźnik uwzględniający zmiany demograficzne mieszkańców gminy wyliczony według 

wzoru: 

 

 
 

gdzie: 

LR - liczba mieszkańców na obszarze gminy w danym roku, zgodnie z danymi pochodzącymi z 

rejestru mieszkańców, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, 

lub na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

L1995 - liczba mieszkańców na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego w 1995 r. (liczba osób zamieszkałych według stanu na dzień 31 grudnia 

1995 r.) 

 

Jeżeli TR = PR albo TR < PR – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty. 

PR- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%] 

 

Obliczenie osiągniętych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania obliczono zgodnie z algorytmem zawartym                                    

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. 

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. 

 

OUB1995 = (0,155 xLm + 0,047 x Lw) x Uo [Mg] 

 

Lm = 83008 

OUB1995 =  0,155 x 83008 [Mg] 
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OUB1995 =  12.866,24 Mg 

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze 

strumienia odpadów komunalnych z obszaru miasta Konina w 2018 r., przekazanych do 

składowania 

 

 
 

                                                           16 

MOUBR = (0x0,57) +  ∑  (0x0) + (0x0,40) + (0x0,059) 

                                    i = 1 

 

MOUBR = 0 Mg 

 

Osiągnięty w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania (TR) 

 

 
 

 

 

TR = 0 x 100 / 12 866,24 x D [%} 

D = 72 695 / 83 008 = 0,88 

TR = 0 x 100 / 12.866,24 x 0,88 = 0 / 11 322,29  

 

TR = 0% 

 

PR = 40% 

TR < PR 

0% < 40% 

 

Obliczony na bazie przyjętych założeń poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR) w 2018 r. wynosi 0 % i jest  

znacznie poniżej poziomu wymaganego na 2018 r. tj. 40%. 
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Uruchomienie ZTUO pozwoliło praktycznie wyeliminować składowanie odpadów 

biodegradowalnych – do ZTUO trafiły odpady zmieszane oraz odpady poprocesowe                         

z sortowni odpadów zmieszanych. 

 
11.2  Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

11.2.1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

W tabeli poniżej podano wymagane Rozporządzeniem poziomy recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji surowcowych odpadów 

komunalnych. 

 

Wymagane rozporządzeniem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%) 

 

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oblicza się na podstawie wzoru: 

 

 
gdzie: 

Ppmts – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, wyrażony w % 

Mrpmts – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych 

recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia 

odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców 

odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, 

Mwpmts – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne, 

szkło

10 12 14 16 18 20 30 40 50

Poziom recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia [%]



 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konina za 2018r. 

 
46 

oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, obliczana na 

podstawie wzoru: 

 

1) w przypadku gmin: 

 
 

2) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

 

 
gdzie: 

Lm – liczba mieszkańców gminy, 

MwGUS – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie 

województwa, 

Mo – łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

Umpmts – udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła                                            

i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych. 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oblicza się łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. 

 

Obliczenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w mieście Koninie w 2018 r. 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła obliczono zgodnie z algorytmem zawartym w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

 

 
 

Mwpmts =72 695 x 0,343 x 49,3% 

Mwpmts = 12 292,65 % 

 

Ppmts = (3 607,439 / 12 292,65) x 100% = 0,293 x 100%  
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Ppmts = 29,30 % 

 

Obliczony na bazie przyjętych założeń poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w mieście Koninie w 2018 r. wynosi 29,30 

%, tj. poniżej poziomu wymaganego rozporządzeniem na 2018 r. (30 %). 

 
11.2.2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne 

Wymogi w zakresie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych przedstawiono w Tabeli poniżej. 

 

Wymagane Rozporządzeniem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (%) 

 

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza się na podstawie wzoru: 

 

 
gdzie: 

Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne, wyrażony w %, 

Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych 

odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych               

z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

wyrażona w Mg, 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady budowlane 

i rozbiórkowe

30 36 38 40 42 45 50 60 70

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
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Mwbr – łączna masa wytworzonych  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                        

i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych                                

z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

wyrażona w Mg. 

 

Obliczenie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych obliczono zgodnie z algorytmem 

zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

 

 
 

Pbr = 743,700 / 793,980 x 100% = 0,94 x 100% = 94% 

 

Pbr = 94% 

 

Z powyższych danych wynika, iż poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                                            

i rozbiórkowych w 2018 r. wyniósł 94 %. 
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12. PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 

12.1.   Wpływy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

Według złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, wpływy z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla okresu 1.01.2018- 31.12.2018 r. winny wynosić 

12 344 264,00 zł (dane na dzień 31.12.2018 r.).  

 

Suma wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła                       

9 171 444,19  zł. 

 

 

12.2  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. 

 
W 2018 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr 

631 Rady Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 595 Rady 

Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty) wynosiły: 

 
 

a) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 

 12,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny); 

 20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny). 

 

b) dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,                  

a powstają odpady komunalne: 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłaty obliczonej 

zgodnie pkt. a) oraz iloczynu liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi 

na danej nieruchomości, o określonej pojemności, oraz stawki opłaty: 
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Wielkość 

pojemnika 

Stawka opłaty za pojemnik 

odpady komunalne są zbierane                    

i odbierane w sposób selektywny 

odpady komunalne są zbierane               

i odbierane w sposób nieselektywny 

90L 21,00 zł 42,00 zł 

110L 21,00 zł 42,00 zł 

120L 21,00 zł 42,00 zł 

240L 27,00 zł 54,00 zł 

1100L 90,00 zł 180,00 zł 

KP5 420,00 zł 840,00 zł 

KP7 600,00 zł 1 200,00 zł 

KP10 800,00 zł 1 600,00 zł 

Worek 30L 5,00 zł 10,00 zł 

Worek 120L 21,00 zł 42,00 zł 

 

12.3 Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

miasta Konina 

Zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a i 2b UCPG z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które obejmują koszty: 

[…] 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych; 

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3. obsługi administracyjnej systemu; 

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

[…] 2a) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 

koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

[…] 2b) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 

koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania                                

i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta 

Konina w 2018 r. kształtowały się w następujący sposób: 

 

I. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania                          

z odpadami komunalnymi, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wyposażenie nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów – 12 395 493,36 zł; 

 

Koszty odbioru odpadów wynikały z rodzaju odpadów oraz stawek jednostkowych podanych 

w Tabeli poniżej 

Kod i rodzaj odpadów Jednostka 
miary 

Cena jednostkowa 
/netto/ 

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Mg 111,30 zł 

20 01 01 – Papier i tektura Mg 246,75 zł 

20 01 02 – Szkło Mg 246,75 zł 

20 01 39 – Tworzywa sztuczne Mg 246,75 zł 

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji Mg 88,20 zł 

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe Mg 111,30 zł 

16 01 03 – Zużyte opony Mg 111,30 zł 

17 01 01 – Budowlane odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów 

Mg 150,00 zł 

20 03 99- Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach- popioły  

Mg 111,30 zł 
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Stawki za zagospodarowania odpadów według poszczególnych frakcji przedstawiono 

w Tabeli poniżej.  

 

Stawki za przyjęcie odpadów do zagospodarowania (zł/Mg netto) 

Kod i rodzaj odpadów 
Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa 

/netto/ 

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Mg 320,00 zł 

20 01 01 – Papier i tektura Mg 1,00 zł 

20 01 02 – Szkło Mg 1,00 zł 

20 01 39 – Tworzywa sztuczne Mg 1,00 zł 

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji Mg 192,00 zł 

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe Mg 199,70 zł 

16 01 03 – Zużyte opony Mg 600,00 zł 

17 01 01 – Budowlane odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów 

Mg 10,00 zł 

20 03 99- Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach- popioły  

Mg 123,00zł 

 

Koszty organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia poniższa 

Tabela (zł/miesiąc netto) 

Prowadzenie i obsługa na rzecz Miasta Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

miesiąc 20 000,00 zł 

Utrzymanie wysepek ekologicznych miesiąc 12 000,00 zł 

Edukacja ekologiczna miesiąc 800,00 zł 

 

II. koszty obsługi administracyjnej systemu – 326 766,33 zł. 
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III. Łączne koszty SGOK w 2018 r.: 

 

Zestawienie łącznych kosztów SGOK w 2018 r. 

L.P. RODZAJ KOSZTÓW KOSZTY 

1. 

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych; 
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami komunalnymi; 
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w 
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

                       
12 722 259,69 zł  

2. Obsługa administracyjna systemu 326 766,33 zł  

  RAZEM 12 722 259,69 zł 

 

12.4  Wynik finansowy SGOK w 2018 r. 

Koszty funkcjonowania SGOK Miasta Konin w 2018 r. przewyższyły przychody 

o 3 550 815,50 zł.  

 

Wynik finansowy SGOK w Mieście Konin w 2018 r.: 

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ (PLN) 

1. 
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w 2018 r. 

9 171 444,19 zł 

2. Koszty SGOK w 2018 r. 12 722 259,69 zł 

RAZEM wynik finansowy SGOK - 3 550 815,50 zł  
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13.   PODSUMOWANIE ANALIZY 

 

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Koninie została 

przeprowadzona za 2018 r. 

 

Podstawowe informacje statystyczne o Mieście 

Liczba mieszkańców miasta Konina według danych z ewidencji ludności na dzień 

31.12.2018 r. wyniosła 72 659 osoby. Liczba mieszkańców zadeklarowana przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych według deklaracji obowiązujących na dzień 31.12.2018 r. 

wyniosła 61 406 osób, z czego około 71,48% w zabudowie wielorodzinnej. 

Według danych GUS na 31.12.2018 r. w systemie REGON zarejestrowanych było na terenie 

miasta Konina 8 174 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących 

wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). 

 

Ilość odpadów w Systemie 

Z danych ze sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2018 r., wynika, iż w 2018 r. z terenu miasta Konina zebrano                  

i odbierano odpady o łącznej masie 32 460,573 Mg.  

 

W strukturze odpadów w 2018 r. odpady zmieszane stanowiły ok. 64,71 % łącznej masy 

odpadów. Drugim co do wielkości strumieniem były odbierane selektywnie odpady ulegające 

biodegradacji (16,53 %), a trzecim tworzywa sztuczne (4,39%). 

W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zebrano w 2018 r. 

łącznie 576,800 Mg odpadów, w tym 289,640 Mg odpadów ulegających biodegradacji. 

 

Zagospodarowanie odpadów 

W dniu 21.12.2015 r. uruchomiono Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów 

w Koninie (ZTUO) o przepustowości na poziomie ok. 94 000 Mg/rok. Do zakładu trafiły 

odpady zmieszane oraz odpady poprocesowe z sortowni odpadów. Uruchomienie ZTUO 

zapewniło funkcjonowanie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów z terenu 

miasta Konina. 

 

Poziomy ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych i budowalnych 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania w 2018r. wyniósł 0 %.  

Wymagany poziom za 2018 r. < 40 % - poziom został osiągnięty 
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Po uruchomieniu ZTUO całkowicie rozwiązany został problem składowania odpadów 

biodegradowalnych, gdyż do ZTUO trafiły odpady zmieszane oraz odpady poprocesowe                           

z sortowni. Nie ma zatem zagrożenia dla spełnienia wymogów rozporządzenia. 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w 2018 r. wyniósł 29,30 %. Obliczony poziom nie spełnia wymogów 

rozporządzenia, który w 2018 r. powinien wynieść co najmniej 30%  

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych obliczony na podstawie danych ze 

sprawozdania rocznego wyniósł 94 %. 

Wymagany poziom za 2018 r.  = 50% - poziom został osiągnięty 

 

Wynik finansowy SGOK 

Przychody systemu w 2018 r. wyniosły 9 171 444,19 zł, natomiast koszty funkcjonowania 

SGOK wyniosły 12 722 259,69 zł. 

W efekcie wynik finansowy systemu w 2018 r. wyniósł minus 3 550 815,50 zł.  
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