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1. WPROWADZENIE 

1.1 Cel przygotowania Analizy 

Niniejsze opracowanie stanowi wynik przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Miasta Konin. 

 

W ramach opracowania przeanalizowano stan gospodarki odpadami w 2013 r., ze 

szczególnym uwzględnieniem drugiego półrocza, w którym zaczął funkcjonować system 

gospodarowania odpadami komunalnymi (SGOK). Przeanalizowano dane w zakresie odbioru 

odpadów oraz miejsc zagospodarowania, a także odniesiono się do obligatoryjnych 

poziomów odzysku odpadów wynikających z przepisów prawa.  

 

W ramach analizy finansowej zestawiono przychody z kosztami SGOK oraz obliczono wynik 

finansowy dla II półrocza 2013 r. Przeprowadzono również symulację wyniku w przypadku 

zmian kluczowych parametrów przychodowo-kosztowych. Dodatkowo wykonano szacunek 

wyniku na 2014 r. 

 

Podsumowano także realizację przez Miasto Konin zadań związanych z zarządzaniem SGOK, 

w tym wyniki kontroli przeprowadzonych w pierwszych miesiącach obowiązywania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

1.2 Podstawa prawna sporządzenia Analizy 

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach którego określony został wymagany 

zakres przedmiotowej analizy. 

 

Zakres przedmiotowej analizy w znacznej części pokrywa się z rocznym sprawozdaniem 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanym przez 

gminę na podstawie art. 9g ust. 1 i 3 ustawy celem jego przedłożenia marszałkowi 

województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 

31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. 

 

1.3 Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 

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

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) – dalej UCPG, 

2) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), 

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy 

tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), 

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), 

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 

ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 630). 

 

1.4 Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w roku 2013 i latach następnych 

Poniżej zestawiono obowiązujące wskaźniki zagospodarowania odpadów wynikające 

z przytoczonych rozporządzeń. 

 

1.4.1 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. 

 

Tabela 1 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 
1995 r. (%) 

 

Źródło: Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. 

 

Poziom obowiązujący do 15 lipca 2013 r. = 75 %, od 16 lipca 2013 r. = 50 %. 

 

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

wzoru: 

2012
16 lipca 

2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

75 50 50 50 45 45 40 40 35

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
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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 komunalnych ulegających biodegradacji dozwoloną do składowania w roku 

rozliczeniowym należy obliczać według wzoru: 

 

 
gdzie: 

OUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania 

w roku rozliczeniowym [Mg], 

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

[Mg], 

PR – poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

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

 

Masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych 

z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, oblicza się 

według wzoru: 

 

 
gdzie: 

MOUBR – masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do 

składowania [Mg], 

MMR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze 

miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg], 

MWR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze 

wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg], 

UM – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla miast wynoszący 0,57, 
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UW – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla wsi wynoszący 0,48, 

MSR – masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia 

odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, 

przekazanych do składowania, 

US – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów 

ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla 

poszczególnych rodzajów odpadów według kodu: 

20 01 01 – 1,00; 

20 01 08 – 1,00; 

20 01 10 – 0,50; 

20 01 11 – 0,50; 

20 01 25 – 1,00; 

20 01 38 – 0,50; 

20 02 01 – 1,00; 

20 03 02 – 1,00; 

15 01 01 – 1,00; 

15 01 03 – 1,00; 

15 01 09 – 0,50; 

15 01 06 – 0,50. 

 

MBR – masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia 

Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), 

przekazanych do składowania, 

0,52 – średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów powstałych po 

mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o 

kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska 

wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

 

Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

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

 

 
gdzie: 
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TR – osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%], 

MOUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru danej 

gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg], 

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

[Mg]. 

 

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

biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty. 

 

1.4.2 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

W tabeli poniżej podano wymagane Rozporządzeniem poziomy recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji surowcowych odpadów 

komunalnych. 

 

Tabela 2 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 29 maja 2012 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 %, 

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 [%]
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Mrpmts – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła1 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 szkła2, 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 

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 

województwa3, 

Mo – łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

Umpmts – udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie 

morfologicznym4 odpadów komunalnych. 

 

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

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

 

                                                      
1
 Należy brać pod uwagę odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 

20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 – odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206). 

2
 j.w. 

3
 Zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. 

4
 Na podstawie aktualnego Krajowego planu gospodarki odpadami lub na podstawie badań morfologii 

odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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Wymogi w zakresie odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych przedstawiono w Tabeli 

poniżej. 

 

Tabela 3 Wymagane Rozporządzeniem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych (%) 

 

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 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, wyrażony w %, 

Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych5 

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, 

Mwbr – łączna masa wytworzonych6 innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych 

z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

wyrażona w Mg. 

                                                      
5
 Należy brać pod uwagę odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 

17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 
08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 – inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206). 

6
 Na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub 
podmiotu, o którym mowa w art. 9g UCPG. 

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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2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA GMINY POD KĄTEM GOSPODARKI ODPADAMI 

2.1 Liczba mieszkańców gminy 

Liczba mieszkańców Miasta Konin według danych GUS na 30.06.2013 r. wyniosła 77 503 

osoby. Liczba mieszkańców zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

według deklaracji obowiązujących na koniec 2013 r. wyniosła 66 613 osób. Z deklaracji 

złożonych według stanu na 2.05.2014 r. wynika nieco wyższa liczba mieszkańców, jednakże 

wciąż jest to poziom znacząco odbiegający od danych GUS (77 503 na koniec czerwca 

2013 r.). 

 

Rysunek 1 Liczba mieszkańców Gminy według złożonych deklaracji w porównaniu do danych GUS  

 
 

2.2 Typy zabudowy 

Według danych Miasta na marzec 2014 r. spośród 67 119 mieszkańców 30 970 mieszka 

w zabudowie jednorodzinnej (46 % ogółu), a 36 149 w zabudowie wielorodzinnej (54 % 

ogółu). Struktura zamieszkania według zabudowy ma wpływ na koszty odbioru odpadów (ze 

względu na gęstość zamieszkania i wielkość pojemników odbiór odpadów w zabudowie 

jednorodzinnej jest droższy). 

 

2.3 Podmioty gospodarcze i infrastruktura 

Według danych GUS na 31.12.2013 r. w systemie REGON zarejestrowanych było na terenie 

Miasta Konin 8 324 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących 

wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). W porównaniu do danych za 2011 r. było to 

o 209 podmiotów więcej. Ok. 98 % podmiotów ogółem należy do sektora prywatnego. 
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Rysunek 2 Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sekcji PKD 2007 na dzień 
31.12.2013 r. 

 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

 

Najwięcej podmiotów działało w sekcji „G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle” – 2 235 podmioty, tj. ok. 27 % ogółu. Kolejne pod 

względem ilości podmiotów były sekcje: „F - Budownictwo” – 908 podmiotów, 11 % ogółu 

i „M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” – 799 podmiotów, 10 % ogółu. 
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administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

pozostała działalność usługowa

organizacje i zespoły eksterytorialne

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

informacja i komunikacja

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

budownictwo

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

transport i gospodarka magazynowa

górnictwo i wydobywanie
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3. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 

TERENIE GMINY  

3.1 Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych i odbieranych na terenie gminy 

Ze względu na to, iż wdrożenie SGOK nastąpiło w połowie roku, a zakres zmian, w tym 

również sprawozdawczości jest istotny, poniżej przedstawiono odrębnie dane dla: 

 

 całego roku na bazie Sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. (dalej: sprawozdanie roczne), 

zweryfikowanego dodatkowo w oparciu o dane uzyskane z Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, 

 II półrocza 2013 r. na bazie zestawień sporządzanych przez Gminę w oparciu o karty 

przekazania odpadów do instalacji, 

 I półrocza, jako pochodnej dwóch ww. zestawów danych. 

 

Taka metoda umożliwia weryfikację, jak wdrożenie SGOK wpłynęło na m.in. ilość odpadów 

odbieranych. 

 

3.1.1 Dane według sprawozdania rocznego wraz z korektą o dane MZGOK 

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

pochodzących z gminy, tj.: 

 

 odpady odebrane z obszaru gminy z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów 

ulegających biodegradacji, 

 odpady zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów (PSZOK), 

 selektywnie odebrane odpady ulegające biodegradacji. 

 

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 Konin wskazuje na ilość 

odpadów na poziomie 33 159,83 Mg (por. Tabela poniżej). 
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Tabela 4 Ilość odpadów z Miasta Konin według sprawozdania za 2013 r. z realizacji zadań 
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.  

 

Autorzy niniejszego opracowania zwrócili uwagę na ujętą w ramach rocznego sprawozdania 

dużą ilość odpadów zebranych w PSZOK (4 713,82 Mg), w szczególności w zestawieniu 

z danymi dla II półrocza 2013 r. (445,33 Mg – por. dane dla II półrocza zaprezentowane 

zostały w następnym rozdziale). Z tego względu, zwrócono się o dane do Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. W zakresie odpadów selektywnie 

odbieranych, MZGOK dysponuje danymi dla Miasta Konin za cały rok7. Porównanie wielkości 

ujętych w sprawozdaniu z danymi uzyskanymi od MZGOK dla 3 grup odpadów wymienionych 

w sprawozdaniu w części dotyczącej PSZOK przedstawiono w Tabeli poniżej. 

 

Tabela 5 Porównanie wybranych frakcji odpadów według Sprawozdania za 2013 r. oraz danych 
MZGOK (Mg) 

 
 

Na podstawie powyższego zestawienia oraz dodatkowych informacji stwierdzono, iż ilości 

odpadów wskazanych w sprawozdaniu rocznym w zakresie odpadów zebranych w PSZOK nie 

powinny byś sumowane do łącznego strumienia odpadów, natomiast powinien być 

uwzględniony rzeczywisty strumień odpadów odebranych w PSZOK. 

 

Ustalono również, iż różnice pomiędzy danymi MZGOK oraz danymi ze sprawozdania 

w zakresie ww. frakcji surowcowych po wykluczeniu wielkości, o których mowa powyżej, 

                                                      
7
 W zakresie odpadów zmieszanych w I półroczu MZGOK nie dysponuje danymi odnośnie odpadów 

pochodzących z samego Miasta Konin. 

Grupa odpadów według struktury 

sprawozdania

Ilość (Mg) wg 

Sprawozdania 

Odpady bez biodegradowalnych 

odebranych selektywnie
24 417,18

Odpady zebrane w PSZOK 4 713,82

Odpady biodegradowalne odebrane 

selektywnie
4 028,83

Razem 33 159,83

odebrane
zebrane w 

PSZOK
odebrane

zebrane w 

PSZOK

20 01 01 papier i tektura 731,26 1,96 734,50 1 039,00 -1 040,28 -1,28

20 01 02 szkło 987,60 10,84 898,95 1 736,12 -1 636,63 99,49

20 01 39 tworzywa sztuczne 1 100,28 3,72 1 055,78 1 938,70 -1 890,48 48,22

Razem 2 819,14 16,52 2 689,23 4 713,82 -4 567,39 146,43

Kod 

odpadów

MZGOK 

minus 

Gmina razem

Odpady

Dane MZGOK MZGOK minus 

Gmina (bez 

PSZOK ze 

Sprawozdania)

Dane Gminy 
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a także w zakresie odpadów biodegradowalnych (20 02 01) powinny być dodane do 

skorygowanej wersji zestawienia za 2013 r. (MZGOK posiada pełne dane źródłowe w zakresie 

selektywnej zbiórki w 2013 r.). 

 

Ponadto, zwrócono uwagę na dodatkowe rodzaje odpadów zebranych w funkcjonującym od 

II półrocza PSZOK (zestawienie Miasta na podstawie kart przekazania odpadów), które nie 

zostały uwzględnione w sprawozdaniu rocznym. Odpady te dodano więc do łącznej ilości 

odpadów z terenu Miasta w 2013 r.  

 

Po wykonaniu wymienionych trzech rodzajów korekt, łączna ilość odpadów w podziale na 

strumienie według analityki sprawozdania rocznego przedstawia się tak jak w Tabeli poniżej. 

Łączny strumień odpadów z terenu Miasta Konin w 2013 r. wyniósł (z zastrzeżeniem 

niewielkich różnic pomiędzy skorygowanymi danymi ze sprawozdania a danymi MZGOK8) 

28 691,3 Mg. 

 

Tabela 6 Ilości odpadów z Miasta Konin po korektach wynikających z danych MZGOK oraz 
zestawienia Gminy dla II półrocza 2013 r. 

 
 

Szczegółowo ilości odpadów według kodów przedstawia Tabela poniżej. W Tabeli 

skomentowano różnice względem Sprawozdania. 

 

                                                      
8
 Różnice mogą dotyczyć m.in. ujęcia odpadów zebranych w PSZOK w I części tabeli. Z uwagi na niewielkie 

różnice autorzy Raportu pominęli kwestie szczegółowego uzgadniania odpadów według poszczególnych kodów 
jako bezzasadne przy różnicy na poziomie 1 %. 

Lp.
Grupa odpadów według struktury 

sprawozdania

Ilość (Mg) wg 

Sprawozdania 

Ilość (Mg) po korektach 

na bazie danych MZGOK 

oraz danych Miasta za II 

półrocze

Sposób korekty

1.
Odpady bez biodegradowalnych 

odebranych selektywnie
24 417,18 24 289,93

2. Odpady zebrane w PSZOK 4 713,82 445,33

3.
Odpady biodegradowalne odebrane 

selektywnie
4 028,83 3 956,04

Razem 33 159,83 28 691,30

odpady zebrane w PSZOK (włącznie z 

budowlanymi) według zestawienia Miasta  za II 

półrocze

korekta budowlanych (od połowy roku w PSZOK),

korekta szkła i tworzyw w oparciu o dane MZGOK)

korekta odpadów o kodzie 20 02 01 w oparciu o 

dane MZGOK
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Tabela 7 Odpady z Miasta Konin w 2013 r. według kodów (Mg) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miasta i MZGOK 

 

Z analizy powyższej Tabeli wynika, iż odpady zmieszane stanowiły w 2013 r. ok. 75,7 % 

łącznej masy odpadów. Drugim co do wielkości strumieniem były odbierane selektywnie 

odpady biodegradowalne (10,9 %), a trzecim odpady surowcowe odbierane selektywnie 

(papier, szkło, tworzywa – łącznie 9,9 %). 

Kod odpadów Rodzaj odebranych odpadów

Masa 

odebranych 

odpadów [Mg]

Korekty względem Sprawozdania

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 103,92

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 13,86

15 01 07 Opakowania ze szkła 5,00

16 01 03 Zużyte opony 1,38
dodane na podstawie zestawienia 

Gminy za II półrocze

17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów
680,70

17 04 05 Żelazo i stal 1,14

20 01 01 Papier i tektura 733,22
skorygowane do poziomu danych 

MZGOK (różnica 1,28 Mg)

20 01 02 Szkło 998,44
skorygowane do poziomu danych 

MZGOK (różnica 99,49 Mg)

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 1 197,74

20 01 10 Odzież 10,39

20 01 11 Tekstylia 0,51

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane 

0,04
dodane na podstawie zestawienia 

Gminy za II półrocze

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

1,04
dodane na podstawie zestawienia 

Gminy za II półrocze

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

0,02
dodane na podstawie zestawienia 

Gminy za II półrocze

20 01 39 Tworzywa sztuczne 1 104,00
skorygowane do poziomu danych 

MZGOK (różnica 48,22 Mg)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2 071,58
skorygowane do poziomu danych 

MZGOK (różnica 89,81 Mg)

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 6,78

20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
21 721,47

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 40,07
skorygowane o odpady zebrane w 

PSZOK w II półroczu - wzrost o 6,57 Mg

Razem 28 691,30
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Rysunek 3 Przybliżona struktura odpadów odebranych i zebranych w 2013 r. w Mieście Konin 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miasta i MZGOK 

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 2013 r. jest rokiem niereprezentatywnym dla lat przyszłych, 

gdyż I w półroczu obowiązywał poprzedni system gospodarki odpadami, a od 1 lipca 2013 r. 

system ten uległ diametralnej zmianie, co ma odzwierciedlenie także w zakresie 

sprawozdawczości, dostępu Miasta do danych, kodów odpadów, które będą ujmowane 

w sprawozdaniu, itp. Z tego względu, w zestawieniu podane są odpady o kodzie „15” 

(opakowaniowe), które nie zostały ujęte w zestawieniu za II półrocze 2013 r. Z drugiej strony, 

w powyższej tabeli ujęto odpady o kodach dotychczas nie ujmowanych w sprawozdaniu 

rocznym Miasta, tj. specyficzne odpady zbierane w PSZOK, w tym m.in. baterie i 

akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, itp.  

 

3.1.2 Dane dla II półrocza 2013 r. 

Dane dla tej części analizy wynikają z zestawienia Miasta sporządzonego na podstawie kart 

przekazania odpadów. Weryfikacja podanych niżej ilości z danymi MZGOK wskazuje na 

pomijalne różnice dotyczące głównie odpadów budowalnych. 

 

W II półroczu 2013 r., tj. w pierwszym półroczu funkcjonowania SGOK Mieta Konin, 

odebrano łącznie 15 171 Mg odpadów. Około 3 % zebranej masy odpadów odebrano w 

ramach PSZOK.  
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Tabela 8 Odpady odebrane i zebrane w II półroczu 2013 r. (Mg) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miasta 

 

W strukturze odpadów według frakcji, odpady zmieszane stanowiły ponad 74 %. Wśród 

odpadów selektywnie odbieranych w szczególności znaczący był odbiór odpadów 

biodegradowalnych (ponad 13 % ogółu odpadów odebranych w II półroczu 2013 r.). Udział 

odpadów surowcowych odbieranych selektywnie wynosił ponad 10 %.  

 

Lp. Wyszczególnienie lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień RAZEM

1. odpady zmieszane 1 892,86 2 001,10 1 804,62 2 006,71 1 755,08 1 822,56 11 282,93

2. odpady surowcowe selektywnie zebrane 242,42 247,18 247,92 289,86 258,40 245,62 1 531,40

2.1. Firmy 242,02 245,82 247,10 285,08 249,92 244,30 1 514,24

2.1. Papier i tektura 69,08 63,28 72,26 79,58 66,46 82,22 432,88

2.1.

2.
Szkło 78,56 68,10 72,70 105,26 93,92 82,06 500,60

2.1. Tworzywa sztuczne 94,38 114,44 102,14 100,24 89,54 80,02 580,76

2.2. PSZOK 0,40 1,36 0,82 4,78 8,48 1,32 17,16

2.2. Papier i tektura 0,18 0,00 0,32 1,26 0,22 0,68 2,66

2.2.

2.
Szkło 0,00 0,28 0,00 2,72 7,38 0,46 10,84

2.2.

3.
Tworzywa sztuczne 0,22 1,08 0,50 0,80 0,88 0,18 3,66

3. odpady wielkogabarytowe 1,61 1,38 0,60 3,52 15,60 17,36 40,07

3.1. Firmy 0,00 0,00 0,00 2,56 15,06 15,88 33,50

3.2. PSZOK 1,61 1,38 0,60 0,96 0,54 1,48 6,57

4. odpady biodegradowalne selektywnie odebrane 324,48 396,14 286,92 499,76 426,10 120,30 2 053,70

4.1. Firmy 319,54 377,68 272,86 449,16 369,60 106,20 1 895,04

4.2. PSZOK 4,94 18,46 14,06 50,60 56,50 14,10 158,66

5. Zużyte opony 0,06 0,20 0,16 0,70 0,26 0,00 1,38

5.1. Firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. PSZOK 0,06 0,20 0,16 0,70 0,26 0,00 1,38

6.
Budowlane odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów
9,02 29,56 61,56 68,74 81,68 9,90 260,46

7.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

0,30 0,12 0,06 0,24 0,10 0,22 1,04

8.

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

9.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

Razem 2 470,79 2 675,68 2 401,84 2 869,53 2 537,24 2 215,96 15 171,04

Firmy 2 454,42 2 624,60 2 324,58 2 743,51 2 389,66 2 188,94 14 725,71

PSZOK 16,37 51,08 77,26 126,02 147,58 27,02 445,33

poziom selektywnej zbiórki odpadów suchych 10% 9% 10% 10% 10% 11% 10%

poziom selektywnej zbiórki ogółem (suche, 

biodegradowalne, wielkogabarytowe, itp.)
23% 25% 25% 30% 31% 18% 26%
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Rysunek 4 Struktura odpadów odebranych w II półroczu 2013 r. według rodzajów odpadów 

 
 

W poszczególnych miesiącach w II półroczu 2013 r. odbierano od 2 216 Mg odpadów 

w grudniu do 2 870 Mg odpadów w październiku. Największe wahania tonażu opadów 

pomiędzy miesiącami dotyczyły odpadów biodegradowalnych odbieranych selektywnie – od 

120 Mg w grudniu do 500 Mg w październiku. W całym okresie utrzymywał się relatywnie 

stały poziom selektywnej zbiórki odpadów surowcowych. 

 

Rysunek 5 Odbiory głównych frakcji odpadów według miesięcy (Mg) 

 
 

Estymując na bazie wykonania za II półrocze 2013 r. ilość odpadów odebranych w skali roku 

otrzymano łączną ilość odpadów na poziomie 30 342 Mg, co jest wielkością porównywalną 
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z szacunkiem odpadów wytwarzanych wykonanym na bazie wskaźników dla miast powyżej 

50 tys. mieszkańców według PGO Województwa Wielkopolskiego (różnica wynosi ok. 5 %). 

Oznacza to, iż prawdopodobnie udział odbioru odpadów nieobjętego oficjalną 

sprawozdawczością jest niewielki9. 

 

Tabela 9 Porównanie szacunkowej ilości odpadów wytwarzanych z ilością odpadów odebranych 
w II półroczu 2013 r.  

 
 

3.1.3 Porównanie ilości odpadów odebranych w II półroczu z danymi za I półrocze 

(wynikowo) – wpływ wdrożenia nowego systemu na ilość odpadów 

W poniższej Tabeli zestawiono odpady według kodów dla całego 2013 r. (wersja 

skorygowana), dla II półrocza oraz dla I półrocza jako wyniku odejmowania II półrocza od 

danych rocznych. 

 

Z zestawienia wynika, iż w II półroczu, czyli w realiach nowego systemu odpadowego łączna 

ilość odpadów wzrosła o 1 650,78 Mg, tj. o ok. 12,2 %, z czego odpady zmieszane o 844,39 

Mg (8,1 %). Nie licząc odpadów opakowaniowych (kody rozpoczynające się od „15”), które 

nie są wykazywane za II półrocze, wzrost wynosi 13,2 %. 

 

Powyższe potwierdza również porównanie do danych ze sprawozdania za 2012 r., w którym 

po odjęciu odpadów wskazanych jako PSZOK (analogicznie do korekty w sprawozdaniu za 

2013 r.) otrzymano roczną ilość odpadów na poziomie 27 586,70 Mg, co w skali półrocza 

daje ok. 13 793,35 Mg. 

                                                      
9
 W przypadku niektórych gmin na terenie kraju (zwłaszcza dużych ośrodków aglomeracyjnych) 

zaobserwowano zjawisko zmniejszenia się ilości odpadów ujmowanych w ramach oficjalnej sprawozdawczości 
po wdrożeniu SGOK. Zidentyfikowano, iż w większości przypadków ma to związek z działaniami 
podejmowanymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy podejmują próby zaniżania ilości 
wytwarzanych odpadów w ramach deklaracji i w tym celu przekazują podmiotowi odbierającemu odpady na 
zlecenie gminy jedynie ich część ujętą w deklaracji, z kolei resztę odpadów przekazują firmom działającym 
„poza” SGOK (np. argumentując, iż z uwagi na zaliczenie danej frakcji odpadów do grupy 15 w ramach katalogu 
odpadów, odpady te nie stanowią odpadów komunalnych i nie są przedmiotem zainteresowania gminy). 

Lp. Wyszczególnienie Źródło J.M. 2013

1.
Wskaźnik wytwarzania odpadów wg PGO dla 

miast powyżej 50 tys. mieszkańców)

PGO Województwa Wielkopolskiego na 

lata 2012 – 2017 Poznań, sierpień 2012
kg/M/rok 414

2. liczba ludności w M. Konin

Prognoza na 2013 w oparciu o dane GUS 

za 2012 r. i prognozę GUS  dla powiatów i 

miast na prawie powiatu oraz 

podregionów na lata 2011 - 2035

os. 77 311

3. Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych 1. x 2. / 1000 Mg 32 007

4. Estymacja rocznej ilości odpadów wg odbiorów za lipiec-grudzień Mg 30 342

% ilości wg wskaźników PGO WW 4. / 3. % 95%
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Tabela 10 Odpady w podziale na I i II półrocze 2013 r. (Mg) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miasta i MZGOK 

 

3.2 Prognoza zmian ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy 

Prognozę ilości odpadów wykonano na bazie wskaźnika odbioru odpadów na poziomie 

wynikającym z ilości odpadów według danych Gminy za II półrocze oraz danych GUS 

w zakresie liczby ludności na 30.06.2013 r. (na II połowę roku przyjęto prognozę). Do 

prognozy wskaźnika zastosowano dynamikę wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych 

w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców według Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego (PGO WW).  

 

Prognozę ludności Miasta Konin wykonano bazując na liczbie ludności według danych GUS 

na koniec czerwca 2013 r. oraz opracowaniu GUS pn. „Prognoza dla powiatów i miast na 

Rodzaj 

odpadów 

wg 

kodów

Rodzaj odpadów wg kodów

Dane wg 

sprawozdania za 

2013 r.

Dane dla II 

półrocza wg kart 

przekazania 

odpadów

I półrocze 

(wynikowo, bez 

ujemnych)

II półrocze 

jako % roku

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 103,92 0,00 103,92 0%

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 13,86 0,00 13,86 0%

15 01 07 Opakowania ze szkła 5,00 0,00 5,00 0%

16 01 03 Zużyte opony 1,38 1,38 0,00 100%

17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów
680,70 260,46 420,24 38%

17 04 05 Żelazo i stal 1,14 0,00 1,14 0%

20 01 01 Papier i tektura 733,22 435,54 297,68 59%

20 01 02 Szkło 998,44 511,44 487,00 51%

20 01 08
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
1 197,74 0,00 1 197,74 0%

20 01 10 Odzież 10,39 0,00 10,39 0%

20 01 11 Tekstylia 0,51 0,00 0,51 0%

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 

16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane 

baterie i akumulatory zawierające te 

baterie 

0,04 0,04 0,00 100%

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki

1,04 1,04 0,00 100%

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki

0,02 0,02 0,00 100%

20 01 39 Tworzywa sztuczne 1 104,00 584,42 519,58 53%

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2 071,58 2 053,70 17,88 99%

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 6,78 0,00 6,78 0%

20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
21 721,47 11 282,93 10 438,54 52%

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 40,07 40,07 0,00 100%

Razem 28 691,30 15 171,04 13 520,26 53%
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prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011-2035”. Liczbę mieszkańców podaną przez 

GUS na koniec czerwca 2013 r. skorygowano o wskaźniki wzrostu wynikające z prognozy dla 

Miasta Konin, tj. o ok. minus 0,69-071 % rocznie. Wykonana prognoza wskazuje na spadek 

liczby ludności w M. Konin do 2020 r. o ok. 5,6 % w porównaniu do danych GUS za 2012 r. 

 

Tabela 11 Prognoza liczby ludności w M. Konin 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na mieszkańca obliczony na bazie 

danych za II półrocze 2013 r. wynosił w Koninie 392,85 kg/M/rok. Wskaźnik wytwarzania 

odpadów dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców według PGO WW na 2013 r. wynosi 414 

kg/M/rok i zgodnie z PGO WW będzie wzrastał do poziomu 463 kg/M/rok w 2020 r. Roczne 

zmiany wskaźnika wynoszą od 1,4 % do 1,7 %, te zmiany zastosowano w prognozie ilości 

odpadów z Miasta Konin. 

 

Przyjęta prognoza demograficzna oraz wskaźniki wytwarzania odpadów wskazują na wzrost 

łącznej ilości odpadów do 32 298 Mg w 2020 r., co oznacza wzrost względem estymacji dla 

2013 r. na bazie wykonania za II półrocze na poziomie 6,4 %. 

 

Tabela 12 Prognoza ilości odpadów odbieranych w M. Konin (Mg) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3.3 Sposoby gromadzenia odpadów komunalnych 

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta Konin zdeterminowany jest 

zapisami Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

Założenia / źródła J.M. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba ludności w Koninie
2012 r. - GUS, prognoza na bazie 

dynamiki dla miast woj.małopol.
osoby 77 847 77 236 76 707 76 172 75 634 75 108 74 572 74 043 73 515

Liczba ludności w Koninie 

według Prognozy GUS

Prognoza dla powiatów i miast na 

prawie powiatu oraz podregionów

na lata 2011 - 2035

osoby 77 611 77 077 76 549 76 015 75 478 74 953 74 418 73 890 73 363

Zmiana rok do roku % -0,69% -0,69% -0,70% -0,71% -0,70% -0,71% -0,71% -0,71%

Lp. Wyszczególnienie Założenia / źródła J.M.
2013 

(II półrocze 

x 2)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Ilość odpadów odebranych

2013 r. - prognoza liniowa na bazie 

wykonania VII-XII 2013, 2014-2020 

prognoza na bazie wskaźników 

nagromadzenia odpadów

Mg 30 342 30 571 30 840 31 100 31 359 31 678 31 992 32 298

2. Zmiana rok do roku 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0% 1,0% 1,0%

3. Liczba mieszkanców prognoza demograficzna (j.w.) osoby 77 236 76 707 76 172 75 634 75 108 74 572 74 043 73 515

4.

Wskaźnik nagromadzenia 

odpadów wg danych za II 

półrocze 2013 r.

Wskaźnik wynikajacy z danych za II 

półrocze podnoszony rokrocznie 

zgodnie z dynamiką wskaźnika z WPGO

kg/M/rok 393 399 405 411 418 425 432 439

5.
Wskaźnik nagromadzenia 

odpadów wg PGO
PGO WW (str. 77) kg/M/rok 414 420 427 433 440 448 455 463

5. Zmiana rok do roku % 1,4% 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% 1,7% 1,7%
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uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina. W ramach 

Regulaminu ustanowiono następujący sposób prowadzenia selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych: 

 

1) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wysokiej umieszczane są na 

tzw. „wysepkach ekologicznych” (rozumie się zestaw pojemników do selektywnej 

zbiórki, w skład którego wchodzą pojemniki na papier i tekturę, szkło, tworzywa 

sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji),  

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 sezonową zbiórką zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytych opon, 

3) obowiązkowe prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów, a także odpadów 

zielonych z ogrodów i parków we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich 

rodzajach nieruchomości. 

 

Segregacja odpadów prowadzona jest w urządzeniach do gromadzenia odpadów 

(pojemnikach oraz workach) według następujących zapisów Regulaminu. 

 

Tabela 13 Urządzenia do gromadzenia odpadów 

Lp. Kolor urządzenia do gromadzenia 

odpadów 

Zbierane odpady 

1. niebieski papier i odpady opakowaniowe z papieru 

2. biały 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 

 

3.4 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 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r. w 
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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. Niniejsze tabele prezentują zapisy przedmiotowych aktów w 

zakresie częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 

 

Tabela 14 Zabudowa jednorodzinna 

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbierania 

zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne jeden raz na tydzień 

odpady ulegające biodegradacji dwa razy w miesiącu (miesiące I, II, III, XII) 

oraz cztery razy w miesiącu (miesiące 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, zużyte opony 

dwa razy w roku lub z uwzględnieniem potrzeb 

 

Tabela 15 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 (niedopuszczenie do 

przepełnienia pojemnika) oraz według 

potrzeby po zgłoszeniu przepełnienia; 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji dwa razy w tygodniu lub z częstotliwością 

zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z 

pojemników (niedopuszczenie 

do przepełnienia pojemnika) oraz według 

potrzeby po zgłoszeniu przepełnienia 

papier i tektura dwa razy w miesiącu lub z częstotliwością 

zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z 

pojemników (niedopuszczenie do 

przepełnienia pojemnika) oraz według 

potrzeby po zgłoszeniu przepełnienia 

szkło jeden raz na miesiąc lub z częstotliwością 
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Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielorodzinna 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbierania 

zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z 

pojemników (niedopuszczenie do 

przepełnienia pojemnika) oraz według 

potrzeby po zgłoszeniu przepełnienia 

tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe 

trzy razy w miesiącu lub z częstotliwością 

zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z 

pojemników (niedopuszczenie do 

przepełnienia pojemnika) oraz według 

potrzeby po zgłoszeniu przepełnienia 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 

inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 

dwa razy w roku lub z uwzględnieniem potrzeb 

 

Tabela 16 Zabudowa niezamieszkała 

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

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbierania 

zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne jeden raz na tydzień lub z uwzględnieniem 

potrzeb 

odpady ulegające biodegradacji raz na miesiąc 

papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 

metale, opakowania wielomateriałowe 

raz na miesiąc 

 

3.5 Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych 

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym za 2013 r., około 70 % odpadów było 

zagospodarowanych w procesie R1210, tj. wymiana odpadów w celu poddania 

któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11. Składowane było ok. 

17 % ogółu odpadów. 

 

                                                      
10

 procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2013 r. poz. 21, 888, 1238.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 1 do tej 
ustawy 
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Rysunek 6 Zagospodarowanie odpadów w 2013 r. według procesów z Rozporządzenia11 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miasta 

 

Prawie wszystkie odpady wskazane w sprawozdaniu za 2013 r. zagospodarowane były 

w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Odpady zmieszane 

w 78,3 % przekazane zostały na linię sortowniczą odpadów zmieszanych, a pozostałe 21,7 % 

składowano. W procesie przetwarzania odpadów zmieszanych w sortowni odpadów 

zmieszanych MZGOK powstaje balast o kodzie 19 12 12 przeznaczony do składowania 

stanowiący ok. 33 % masy odpadów na wejściu do sortowni (obliczone na danych 

rzeczywistych MZGOK za 2013 r.). Odpady o kodzie 19 12 09 (minerały) w całości 

przekazywane są do procesu odzysku R5. Odpady organiczne przekazywane są do procesu 

odzysku R3 (kompostowanie). Odzyskane odpady przekazywane są uprawnionym 

podmiotom do recyklingu. Bilans poprocesowy sortowni odpadów zmieszanych MZGOK 

w 2013 r. przedstawiono na Rysunku poniżej. 

 

                                                      
11

 J.w. 

D5 Składowanie na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych lub na składowiskach 

odpadów innych niż niebezpieczne

R12 Wymiana odpadów w celu poddania 

któremukolwiek z działań wymienionych w 

punktach od R1 do R11

R3 Recykling lub regeneracja substancji 

organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i 

inne biologiczne procesy prze-kształcania)

R4 Recykling lub regeneracja metali i  związków 

metali

R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów 

nieorganicznych



 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konin w 2013 r. 

 
27 

maj 2014 

Rysunek 7 Bilans poprocesowy dla sortowni odpadów zmieszanych MZGOK w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZGOK dla czterech kwartałów 2013 r. 

 

Odpady odebrane selektywnie zostały doczyszczone na liniach sortowniczych, a następnie 

przekazane do firm recyklingowych. Poziom odzysku (w stosunku do masy odpadów na 

wejściu) na liniach MZGOK wyniósł w II półroczu 2013 r. odpowiednio: 

 tworzywa sztuczne 27,93 % 

 papier i tektura  78,52 % 

 szkło   93,44 % 

 

Do instalacji zewnętrznych trafiło ok. 0,4 % ogółu odpadów z 2013 r. Odpady te zostały 

przekazane do takich podmiotów jak: 

 Zakład Pozyskiwania Surowców Wtórnych Zbigniew Zbierski Helenów Pierwszy 2, 62-513 

Krzymów, 

 CMC CENTROZŁOM sp. z o.o. ul. Surowcowa 30, 40-431 Katowice O/Konin ul. 

Marantowska 13, 

 Repet s.c. ul. B. Pobożnego 28, 62-800 Kalisz, 

 F.P.H.U”FILAR” Sp. J. Zaryń 60-610 Sadlno, 

 TOM 2 Sp. z o.o. ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, 

 FHU „Alwro”, 

 Aleksander Wrocławski ul. Grochowska 4B/4 82-300 Elbląg, 

 Linia sortownicza „VALVAN” Skarżysko-Kam.ul. Żurawia 1, 

 Rekopack Zawal ul. Gajowa 1, 52-510 Konin. 

 

W II półroczu 2013 r., zgodnie z założeniami SGOK w Mieście Konin, wszystkie odpady 

odbierane w ramach Systemu (tj. 15 171,04 Mg) zostały przekazane do zagospodarowania 
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do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (MZGOK) 

stanowiącego RIPOK dla Regionu VIII zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa 

Wielkopolskiego (PGO WW). W ramach MZGOK funkcjonuje nowoczesna sortownia z trzema 

liniami sortowniczymi: oddzielne do tworzyw, szkła oraz odpadów zmieszanych 

(wykorzystywanej również do doczyszczania selektywnie odebranego papieru). Odpady 

zmieszane zostały przekazane do sortowni odpadów zmieszanych, odpady selektywnie 

zebrane zostały doczyszczone na liniach sortowniczych, odpady biodegradowalne 

selektywnie zebrane zostały przekazane do kompostowni. 

 

3.5.1 Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

Zgodnie z PGO WW, zdolności przerobowe w zakresie odpadów zmieszanych części 

mechanicznej RIPOK MZGOK wynoszą 37 500 Mg/rok, natomiast części biologicznej – 20 000 

Mg/rok.  

 

W 2013 r. do zagospodarowania w MZGOK przyjęto 21 721,47 Mg odpadów zmieszanych 

z Miasta Konin, z czego 16 996,24 Mg przyjęto do mechaniczno-biologicznego przetwarzania, 

a 4 725,23 Mg składowano. W sprawozdaniu Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. nie ma podanych odpadów zmieszanych 

zagospodarowywanych w innych instalacjach (co mogło mieć miejsce w I półroczu 2013 r.), 

jednakże biorąc pod uwagę ilość odpadów zmieszanych z II półrocza, w realiach nowego 

systemu (11 282,93, co w skali roku daje 22 565,86 Mg), udział odpadów zmieszanych 

zagospodarowywanych poza instalacjami MZGOK można uznać za niewielki.  

 

Do MZGOK poza odpadami z Konina trafiają również odpady z gmin ościennych (gminy 

powiatu konińskiego). W 2013 r. do mechaniczno-biologicznego przetwarzania MZGOK 

przyjął łącznie 35 355,68 Mg odpadów zmieszanych, z czego – jak wynika z zestawienia 

z danymi dla Miasta Konin - 52 % stanowiły odpady spoza Konina). Biorąc pod uwagę fakt, iż 

moc przerobowa części mechanicznej instalacji wynosi 37 500 Mg, należy stwierdzić, iż w 

2013 r. instalacja pracowała na granicy przepustowości. Z tego względu Zakład podjął prace 

modernizacyjne mające doprowadzić do zwiększenia przepustowości części mechanicznej do 

poziomu ok. 4 750 Mg/m-c, co daje 57 000 Mg/rok. Zwiększona przepustowość powinna być 

osiągnięta już w 2014 r. (z zastrzeżeniem wyników prób technologicznych). 

 

W zakresie części biologicznej instalacji, biorąc pod uwagę rzeczywiste dane instalacji za 

2013 r., z których wynika, że do kompostowania trafia ok. 33 % masy odpadów na wejściu, w 

2013 r. moc przerobowa wykorzystywana była na poziomie ok. 59 %. Część biologiczna 

instalacji posiada zatem znaczne rezerwy w zakresie przepustowości. 
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Tabela 17 Stopień wykorzystania mocy przerobowej MZGOK w zakresie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów (dane bezwzględne w Mg) 

 
 

Osobną kwestią pozostaje składowanie odpadów poprocesowych z MBP (w 2013 r. ok. 33 % 

strumienia na wejściu), których ilość wzrośnie wraz ze wzrostem wykorzystania zwiększonej 

przepustowości części mechanicznej, a w których zawarte są również odpady 

biodegradowalne.  

 

W związku z powyższym, a także mając na uwadze to, iż Miasto Konin jest ośrodkiem 

gospodarczym dla gmin powiatu konińskiego oraz jednym z głównych ośrodków Regionu VIII 

według PGO WW podjęto decyzję o budowie instalacji do termicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych (por. punkt poniżej). 

 

3.5.2 Realizowane oraz planowane inwestycje w instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi  

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

 

Odpady przyjęte w 

2013 r.

Moc przerobowa 

części mechanicznej 

% wykorzystania mocy 

przerobowej

35 355,68 37 500,00 94%

Organika po procesie 

sortowania

Moc przerobowa 

części biologicznej 

% wykorzystania mocy 

przerobowej

11 714,44 20 000,00 59%
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Tabela 18 Planowane instalacje w Regionie VIII według PGO WW 

 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017, Poznań, sierpień 2012 r. 
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W szczególności istotnym dla zapewnienia miejsca i optymalnego sposobu 

zagospodarowania odpadów m.in. dla Miasta Konin jest Zakład Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie (ZTUO), który uzyska status RIPOK. ZTUO będzie 

przyjmować odpady poprocesowe z obecnych instalacji MZGOK oraz zmieszane odpady 

komunalne pochodzące z Konina oraz gmin powiatu konińskiego. 

 

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

terenie subregionu konińskiego”. Poza odpadami zmieszanymi, Zakład będzie mógł 

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. Cały proces będzie przebiegać autotermicznie (bez dostarczania 

dodatkowego źródła ciepła). 

 

Tabela 19 Podstawowe parametry ZTUO 

 
 

3.5.3 Ocena potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

Po zakończeniu budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie 

zapewniona będzie przepustowość dla zagospodarowania odpadów z Miasta Konin, w tym 

w szczególności odpadów zmieszanych oraz odpadów poprocesowych z instalacji MBP. 

Instalacja pozwoli 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 będzie osiągnięcie wymaganych 

prawem poziomów ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.  

 

W zakresie zbierania odpadów, na etapie gromadzenia danych dla sporządzenia niniejszej 

analizy zidentyfikowano potrzebę budowy nowego punktu selektywnego zbierania odpadów 

(PSZOK) w południowej części Miasta. 
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4. OSIĄGNIĘTE POZIOMY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

4.1 Osiągnięty w roku 2013 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  

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

sztucznych i szkła 

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

sztucznych i szkła obliczono zgodnie z algorytmem zawartym w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

 

Udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie 

morfologicznym odpadów komunalnych przyjęto na poziomie podanym w KPGO 2014 r. dla 

miast powyżej 50 tys. mieszkańców. 

 

W łącznej masie 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 

uwzględniono odzysk z odpadów zebranych selektywnie oraz odzysk na sortowni odpadów 

zmieszanych według wskaźników odzysku obliczonych na bazie rzeczywistych danych 

MZGOK za 2013 r. Obliczenia odzysku przedstawiono w Tabeli poniżej. 

 

Tabela 20 Szacunek ilości 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 

 
 

Kod odpadów 

komunalnych
Rodzaj odpadów

Łączna masa 

odpadów 

poddana 

sortowaniu [Mg]

% odzysku dla 

poszczególnych 

frakcji na 

podstawie 

danych MZGOK 

Ilośc odzyskanych 

surowców wtórnych 

[Mg]

Odpady odebrane selektywnie 2 958,44 64,7% 1 912,96

20 01 01 Papier i tektura 733,22 78,5% 575,72

20 01 02 Szkło 998,44 93,4% 932,94

20 01 39 Tworzywa sztuczne 1 104,00 27,9% 308,35

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 103,92 78,5% 81,60

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 13,86 93,4% 12,95

15 01 07 Opakowania ze szkła 5,00 27,9% 1,40

Odpady zmieszane 16 996,24 1,2% 204,42

RAZEM 2 117,38
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Obliczony na bazie przyjętych założeń poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w Mieście Konin w 2013 r. wynosi 18,7 %, 

tj. powyżej poziomu wymaganego Rozporządzeniem na 2013 r. (12 %). Szczegółowe 

obliczenie wskaźnika, wraz z oznaczeniami przyjętymi w Rozporządzeniu przedstawia Tabela 

poniżej. 

 

Tabela 21 Obliczenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła w Mieście Konin w 2013 r. 

 
 

Obliczony wskaźnik jest niższy od podanego w rocznym sprawozdaniu Miasta za 2013 r. 

(24,6 %), z uwagi na przyjęcie do obliczeń faktycznego odzysku na sortowni, a nie całego 

strumienia odpadów zebranych selektywnie, jak to uczyniono w sprawozdaniu rocznym. Z 

danych MZGOK za II półrocze 2013 r. wynika, iż średni odzysk z poszczególnych frakcji wynosi 

odpowiednio: tworzywa sztuczne – 27,93 %, papier i tektura – 78,52 %, szkło – 93,44 %. 

Z drugiej strony, ilości odpadów odebranych selektywnie, po uwzględnieniu danych MZGOK, 

są wyższe od danych przedstawionych w sprawozdaniu. Ponadto uwzględniono niewielki 

odzysk z odpadów zmieszanych na sortowni. 

Lp.
Oznaczenie wg 

Rozporządzenia
Wyszczególnienie JM Wartość

I.

Lm Liczba mieszkańców gminy osoby 77 236

MW GUS
Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez 

jednego mieszkańca na terenie województwa
Mg/M/rok 0,314

Umpmts

Udzia ł łączny odpadów papieru, metal i , tworzyw 

sztucznych i  szkła  w składzie morfologicznym  

odpadów komunalnych
% 46,80%

Mwpmts

Łączna masa wytworzonych odpadów papieru, 

metalu, tworzyw sztucznych i  szkła , pochodzących 

ze s trumienia  odpadów komunalnych z 

gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców 

odpadów komunalnych

Mg 11 349,98

II.

Mrpmts

Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych i  szkła   poddanych recykl ingowi  i  

przygotowanych do ponownego użycia , 

pochodzących ze s trumienia  odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz od 

innych wytwórców odpadów komunalnych

Mg 2 117,38

w tym odzysk z odpadów zebranych selektywnie Mg 1 912,96

w tym odzysk z odpadów zmieszanych 

przetworzonych w MBP
Mg 204,42

Ppmts
Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
% 18,7%

Obliczenie łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła , 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych 

wytwórców odpadów komunalnych

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

sztucznych i szkła



 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konin w 2013 r. 

 
34 

maj 2014 

4.1.2 Poziom 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 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

 

Przy obliczeniach bazowano na sprawozdaniu rocznym za 2013 r., przy czym – po 

uzgodnieniach z Miastem, przyjęto ilości odpadów wynikające z części II sprawozdania12. 

Z podanej ilości 681,84 Mg odebranych odpadów budowlanych, 680,70 Mg (17 01 01 - 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) zostało poddane odzyskowi 

innymi metodami niż recykling i ponowne użycie, a 1,14 Mg (17 04 05 - Żelazo i stal) zostało 

poddane recyklingowi. Z powyższych danych wynika, iż poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w 2013 r. wyniósł 100 %. 

 

Tabela 22 Obliczenie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 
 

                                                      
12

 Rozbieżność pomiędzy danymi podanymi w części VI a danymi w części II Sprawozdania dotyczy jedynie 
odpadów o kodzie 17 04 05 i wynosi ok. 1,8 Mg. 

Oznaczenie wg 

Rozporządzenia
Wyszczególnienie JM Wartość

Mrbr

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i  rozbiórkowych  poddanych recykl ingowi , 

przygotowanych do ponownego użycia  oraz poddanych 

odzyskowi  innymi  metodami, pochodzących ze s trumienia  

odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od 

innych wytwórców odpadów komunalnych

Mg 681,84

Mwbr

Łączna masa wytworzonych  innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i  rozbiórkowych, pochodzących ze 

s trumienia  odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych oraz od innych wytwórców odpadów 

komunalnych

Mg 681,84

Pbr

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych

% 100,0%
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4.2 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania obliczono zgodnie z algorytmem zawartym 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.  

 

W I etapie obliczono ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych 

w 1995 r., przyjmując – zgodnie z Rozporządzeniem – wskaźnik 155 kg/os. i liczbę ludności 

Miasta Konin z 1995 r. według danych GUS. Następnie (Etap II w Tabeli poniżej) obliczono 

masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwoloną do składowania w roku 

rozliczeniowym, przyjmując – zgodnie z Rozporządzeniem poziomy adekwatne dla dwóch 

części roku (75 % do 16.07.2013 r. i 50 % po 16.07.2013 r.).  

 

W III Etapie oszacowano masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia 

odpadów komunalnych z obszaru Miasta Konin w 2013 r., przekazanych do składowania. 

W odpadach tych uwzględniono:  

 

 odpady zmieszane przekazane do składowania,  

 odpady biodegradowalne selektywnie zebrane przekazane do składowania (wartość 

zerowa) oraz  

 odpady balastowe z sortowni odpadów zmieszanych przekazane do składowania 

(odpady oddzielone po przetworzeniu mechanicznym, które nie zostały przekazane 

do przetwarzania biologicznego).  

 

Ostatnia z ww. wartości została oszacowana na podstawie danych MZGOK, z których 

wyliczono udział odpadów składowanych bezpośrednio po procesie przetwarzania 

mechanicznego w masie odpadów przyjętych w 2013 r. – 33 %. Udział odpadów 

biodegradowalnych w tej frakcji przyjęto na poziomie przewidzianym w Rozporządzeniu dla 

odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych 

o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego 

na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)13. Jest to podejście bardzo ostrożne, raczej zawyżające ilość 

                                                      
13

 Autorzy Raportu mają świadomość, iż w Rozporządzeniu mowa jest o innej grupie odpadów (również po 
biologicznym przetworzeniu, a nie tylko mechanicznym), jednakże zastosowano ten wskaźnik z braku innych 
wskazań w Rozporządzeniu. Udział wskazany w Rozporządzeniu jest mniejszy od wskaźnika przyjmowanego dla 
odpadów zmieszanych, co ma uzasadnienie w tym, iż część odpadów została przekazana do kompostowni. 
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składowanych odpadów biodegradowalnych. Przy ilości odpadów zmieszanych przekazanych 

do MBP z Miasta Konin na poziomie 16 996,24 Mg, ilość odpadów biodegradowalnych 

przekazanych do składowania wynosi 2 938,09 Mg. Łącznie w 2013 r. składowano ok. 

5 631,48 odpadów biodegradowalnych, co stanowi 43,8 % masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie odpadów poprocesowych z sortowni znacząco 

podnosi wartość wskaźnika – poziom uwzględniający wszystkie ww. składowe wynosi 44 %, 

co jest poziomem ponad dwukrotnie wyższym od poziomu wskazanego w sprawozdaniu 

rocznym. Mimo znacznie wyższego poziomu niż podano w sprawozdaniu rocznym, w którym 

nie były uwzględnione odpady poprocesowe z sortowni odpadów zmieszanych, obliczony 

poziom wskaźnika jest znacznie poniżej poziomu wymaganego na 2013 r., a także poniżej 

poziomów wymaganych do 2017 r. włącznie. Uruchomienie ZTUO pozwoli praktycznie 

wyeliminować składowanie odpadów biodegradowalnych – do ZTUO będą trafiać odpady 

zmieszane oraz odpady poprocesowe z sortowni odpadów zmieszanych. 

 

                                                                                                                                                                      
Można by oczywiście dyskutować nad zmniejszeniem tego udziału do np. 30 %, jednakże wobec braku badań 
morfologicznych dla tej frakcji odpadów przyjęte rozwiązanie wydaje się być na ten moment optymalne. 
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Tabela 23 Obliczenie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania 

 
 

Lp.
Oznaczenie wg 

Rozporządzenia
Wyszczególnienie JM Wartość

I.

Lm Liczba ludności  w 1995 r. osoby 83 008,00

- Wskaźnik odpadów biodegradowalnych Mg/M/rok 0,155

OUB 1995
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

wytworzonych w 1995 r.
Mg 12 866,24

II.

OUB 1995
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

wytworzonych w 1995 r.
Mg 12 866,24

PR (do 16.07.2013 r.) % 75%

PR(od 16.07.2013 r.) % 50%

OUBR
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

dozwolona do składowania  w roku rozl iczeniowym
Mg 8 160,37

III.

MMR 
Masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

zebranych na  obszarze miast w roku rozl iczeniowym, 

przekazanych do składowania  

Mg 4 725,23

UM
Udzia ł odpadów ulegających biodegradacji  w mas ie 

zmieszanych odpadów komunalnych dla  miast 
% 57%

MSR

Masa selektywnie zebranych odpadów ulegających 

biodegradacji  ze s trumienia  odpadów komunalnych z obszaru 

danej gminy w roku rozl iczeniowym, przekazanych do 

składowania , w tym

Mg 0,00

MBR

Masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym 

przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 

12 12 niespełnia jących wymagań rozporządzenia  Minis tra  

Środowiska  wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z 

dnia  27 kwietnia  2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 

1243, z późn. zm.), przekazanych do składowania

Mg 5 650,18

średni  udzia ł odpadów ulegających biodegradacji  w mas ie 

odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym 

przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 

12 12 niespełnia jących wymagań rozporządzenia  Minis tra  

Środowiska  wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z 

dnia  27 kwietnia  2001 r. o odpadach

0,52

MOUBR

Masa odpadów ulegających biodegradacji  zebranych ze 

s trumienia  odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w 

roku rozl iczeniowym, przekazanych do składowania

Mg 5 631,48

IV.

MOUBR

Masa odpadów ulegających biodegradacji  zebranych ze 

s trumienia  odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w 

roku rozl iczeniowym, przekazanych do składowania

Mg 5 631,48

OUB 1995
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

wytworzonych w 1995 r.
Mg 12 866,24

TR
Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
Mg 43,8%

Obliczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.

Obliczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolonej do składowania w roku 

rozliczeniowym 

Obliczenie masy odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z 

obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania

Obliczenie osiąganego w roku rozliczeniowym poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania

Poziom ograniczania  masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji  przekazywanych do składowania  zgodnie z 

za łącznikiem nr 1 do rozporządzenia  [%].
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5. PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

5.1 Wpływy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

Według danych Wydziału Podatków i Opłat, łączne wpłaty za gospodarowanie odpadami dla 

okresu 1.07.2013 - 31.12.2013 r. wyniosły 4 913 734,63 zł. Suma należności z tytułu opłat za 

gospodarkę odpadami wyniosła 263 610,27 zł (ok. 95 % ściągalności opłaty na koniec 

2013 r.). Zatem przychody w ujęciu memoriałowym za II półrocze 2013 r. wyniosły 

5 177 344,90 zł. 

 

Tabela 24 Przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w II półroczu 
2013 r. 

 
 

5.2 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz administrowaniem systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi  

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów wynikające z wystawionych faktur wyniosły 

w II półroczu 2013 r. 5 588 605,40 zł, w tym 2 695 395,05 zł za odbiór odpadów 

i 2 893 210,35 zł za zagospodarowanie (uwzględniające również opłaty za prowadzenie 

PSZOK-u).  

 

Tabela 25 Sumy z wartości faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów w II półroczu 2013 r. 

 
 

Koszty odbioru odpadów wynikały z charakterystyki odbioru odpadów oraz stawek 

jednostkowych podanych na Rysunku poniżej. Średni jednostkowy koszt odbioru odpadów 

wyniósł w II półroczu 2013 r. 177,67 zł/Mg brutto.  

Wyszczególnienie Wartość (zł)

Wpłaty dotyczące II półrocza 2013 r. 4 913 734,63

Suma należnosci z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami na 31.12.2013 r.
263 610,27

Razem przychody z tyt. gospodarki odpadami 

w II półroczu 2013 r. 
5 177 344,90

Wyszczególnienie lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień RAZEM

Faktury za odbiór odpadów 525 804,27 510 555,09 396 742,47 469 959,40 417 306,39 375 027,43 2 695 395,05

PGKIM 525 804,27 510 555,09 343 619,17 284 806,53 257 546,62 213 495,70 2 135 827,38

SITA 53 123,30 185 152,87 159 759,77 161 531,73 559 567,67

Faktury za zagospodarowanie odpadów 474 848,02 516 160,74 455 117,42 537 343,80 473 465,67 436 274,70 2 893 210,35

MZGOK 474 848,02 516 160,74 455 117,42 537 343,80 473 465,67 436 274,70 2 893 210,35

Razem odbiór i zagospodarowanie 1 000 652,29 1 026 715,83 851 859,89 1 007 303,20 890 772,06 811 302,13 5 588 605,40
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W II półroczu 2013 r. odpady odbierane były głównie przez 2 firmy: PGKiM Sp. z o.o. (dalej: 

PGKiM) oraz SITA Zachód Sp. z o.o. (dalej: SITA). Rozstrzygnięcia przetargów na odbiór 

odpadów miały miejsca odpowiednio 13.08.2013 r. dla Sektora I (PGKiM) oraz 3.09.2013 r. 

dla Sektora II (SITA). Do tego czasu odbiór odpadów realizowany był przez PGKiM i jego 

podwykonawcę w ramach zamówienia udzielonego z wolnej ręki. W tym okresie ceny 

odbioru były znacząco wyższe w porównaniu z cenami uzyskanymi w przetargach – dla 

odpadów surowcowych cena PGKiM przed przetargiem była wyższa od ceny przetargowej 

o 36,4 %. Po rozstrzygnięciu przetargów różnice pomiędzy stawkami obydwóch firm były 

znaczące: SITA podała znacznie wyższe stawki odbioru odpadów surowcowych (o 23,5 % 

względem stawek PGKiM), natomiast niższe stawki odbioru odpadów biodegradowalnych (o 

40,4 %) oraz zmieszanych (od 13.08.2013 r. o 22,6 %).  

 

Rysunek 8 Stawki za odbiór odpadów według frakcji i firm odbierających (zł/Mg netto) 
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W ciągu półrocza następowały zmiany struktury odbioru odpadów pomiędzy obydwoma 

firmami, co rzutowało na poziom średniej stawki za odbiór. Odpady zmieszane w lipcu 

i sierpniu odbierane były tylko przez PGKiM i jego podwykonawcę w ramach zamówienia 

udzielonego z wolnej ręki. W grudniu udział PGKiM dla tej frakcji odpadów wynosił już tylko 

54 %. W zakresie odpadów selektywnie gromadzonych, udział PGKiM wynosił w grudniu 

44 % (przy średniej dla całego półrocza na poziomie 72 %). 

 

Stawki za zagospodarowania odpadów według poszczególnych frakcji przedstawiono 

w Tabeli poniżej. W ciągu półrocza nastąpiła zmiana w zakresie opłaty za prowadzenie 

PSZOK-u. Na 2014 r. przyjęto wyższą stawkę za przyjęcie odpadów zmieszanych (wzrost 

z poziomu 195,00 zł do 209,73 zł netto). 

 

Tabela 26 Stawki za przyjęcie odpadów do zagospodarowania (zł/Mg netto) 

 
 

Dodatkowo, do kosztów SGOK zaliczyć należy koszty związane z obsługą administracyjną, 

które oszacowano na 360 916,65 zł. Do najistotniejszych kosztów należały koszty 

dostarczenia korespondencji (155 000,00 zł) oraz wynagrodzenia (110 946,02 zł). W podanej 

kwocie mieściły się również zakupy sprzętu i oprogramowania (łącznie 49 970,63 zł), które 

należy traktować jako wydatek jednorazowy na co najmniej kilka lat.  

 

Kod 

odpadu
Rodzaj odpadu

1.07.2013 - 

30.11.2013

1.12.2013 - 

31.12.2013

1.1.2014 - 

31.12.2014

20 03 01

Nie segregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne

195,00 195,00 209,73

20 01 01 Papier i tektura 1,00 1,00 1,00

20 01 02 Szkło 1,00 1,00 1,00

20 01 39 Tworzywa sztuczne 1,00 1,00 1,00

20 02 01
Odpady ulegające 

biodegradacji
168,00 168,00 168,00

20 03 07
Odpady 

wielkogabarytowe
199,70 199,70 199,70

16 01 03 Zużyte opony 600,00 600,00 600,00

17 01 01 Budowlane 10,00 10,00 10,00

Obsługa PSZOK (stawka 

miesięczna)
17 756,10 21 544,72 21 544,72
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Tabela 27 Koszty związane z obsługą administracyjną SGOK w 2013 r. 

 
 

Łączne koszty SGOK w 2013 r. wyniosły 5 949 522,05 zł. 

 

5.3 Wynik finansowy SGOK w II półroczu 2013 r. 

Koszty funkcjonowania SGOK Miasta Konin w 2013 r. przewyższyły przychody (wpływy + 

należności za II półrocze) o 772 177,15 zł. Deficyt stanowi blisko 15 % przychodów Systemu. 

Wynik kasowy (uwzględniający jedynie wpływy, bez należności) wynosił minus 1 035 787,42 

zł (20,0 % przychodów). 

 

Tabela 28 Wynik finansowy SGOK w Mieście Konin w II półroczu 2013 r. 

 
 

5.4 Prognoza wyniku na 2014 r. 

Prognozę wyniku Systemu na 2014 r. wykonano na bazie następujących założeń: 

 

 prognoza przychodów w oparciu o deklaracje według stanu na 2 maja 2014 r. 

i obecnie obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadów; 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Wartość (zł)

1. Dostarczenie korespondencji (goniec, poczta) 155 000,00

2. Materiały biurowe, tonery, wyposażenie (biurka, szafy) 45 000,00

3. Laptopy 2 7 719,48

4. Komputery 1 4 069,00

5. Komputery 3 12 042,02

6. Komputery i skaner 6 18 774,72

7. Program do płatności masowych 1 2 398,50

8. Skaner z podajnikiem 1 2 280,00

9. Stacja dokujaca + myszki 3 1 174,01

10. Baza ERGO - do obsługi sysytemu 1 1 512,90

11.
Wynagrodzenie pracowników - wynagrodzenie brutto 

wraz z pochodnymi za okres 01.07.2013 r. - 31.12.2013 r.
110 946,02

RAZEM 360 916,65

Lp. Wyszczególnienie
Sposób 

obliczenia
Wartość (zł)

1. Razem wpływy należne za II półrocze 2013 r. 5 177 344,90

2. Rzeczywiste koszty odbioru i zagospodarowania za II półrocze 5 588 605,40

3. Wpłaty należne - koszty odbioru i zagospodarowania 1. - 2. -411 260,50

4. Dodatkowe koszty Systemu (koszty Zarządzania Systemem) 360 916,65

Razem Wynik Systemu (z uwzględnieniem należności) 3. - 4. -772 177,15

Wynik jako % przychodów 5. / 1. -14,9%
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 ilość odebranych odpadów na poziomie prognozy własnej na 2014 r. (por. p. 3.2) - 

wzrost o 0,75 % w stosunku do danych za II półrocze 2013 r. sprowadzonych do 

porównywalności); 

 koszty odbioru odpadów na bazie stawek aktualnych na grudzień 2013 r. przy 

strukturze odbioru według firm z grudnia 2013 r.; 

 koszty zagospodarowania odpadów przy cenach zatwierdzonych na 2014 r.; 

 koszty administracyjne na poziomie kosztów z II półrocza 2013 r. z pominięciem 

zakupów sprzętu i oprogramowania ze współczynnikiem wzrostu na poziomie 5 %. 

 

Przeliczenie przychodów według deklaracji obowiązujących na dzień 2.05.2014 r., przy 

ilościach wynikających z rejestru deklaracji oraz stawkach opłat wynikających z aktualnych 

uchwał, daje miesięczne przychody z tytułu opłat od właścicieli nieruchomości na poziomie 

porównywalnym z danymi za II półrocze 2013 r. (wzrost o 0,24 %). 

 

Koszty odbioru odpadów planowane na 2014 r. są niższe od kosztów wynikających z danych 

za II półrocze 2013 r. przede wszystkim z uwagi na to, iż w okresie od 1.07.2013 r. do 

12.08.2013 r. odpady były wywożone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po znacznie 

wyższych cenach niż ceny uzyskane następnie w wyniku postępowania przetargowego. Na 

2014 r. przyjęto strukturę odbioru odpadów według firm na bazie danych za grudzień 2013 r. 

W efekcie koszty odbioru odpadów ponoszone przez Miasto zmniejszyły się względem 

2013 r. o 11,7 %.  

 

Koszty zagospodarowania odpadów planowane na 2014 r. są wyższe od kosztów 

wynikających z II półrocza 2013 r. o ok. 7,8 % z uwagi na wyższą od grudnia 2013 r. stawkę za 

przyjęcie odpadów zmieszanych (wzrost o 7,6 %) i wzrost ilości odpadów.  

 

Koszty obsługi administracyjnej zaplanowano na poziomie o 9,5 % niższym od kosztów 

wynikających z II półrocza 2013 r. z uwagi na ponoszone w 2013 r. koszty wdrażania SGOK. 

 

W efekcie przyjętych założeń przychodowo-kosztowych uzyskano wynik w 2014 r. na 

poziomie minus 1 273 854,05 zł, co w porównaniu do wyniku na bazie II półrocza 

(sprowadzonego do porównywalności) jest wynikiem o ok. 17,5 % wyższym, jednakże wciąż 

poziom deficytu jest znaczący (ok. 12,3 % przychodów). 
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Tabela 29 Szacunek przychodów rocznych według deklaracji na dzień 2.05.2014 r. 

 
 

Lp. Wyszczególnienie
wartości 

miesięczne

wartości 

półroczne

wartości 

roczne

1. Przychody pochodzące od nieruchomosci zamieszkałych 674 120,40 4 044 722,41 8 089 444,83

1.1.
Nieruchomości, w których odpady zbierane są w sposób 

selektywny
666 740,00 4 000 440,00 8 000 880,00

Zadeklarowana l iczba mieszkańców 66 674

Stawka od osoby (mies ięczna) 10

1.2.
Nieruchomości, w których odpady NIE są zbierane w 

sposób selektywny
7 380,40 44 282,41 88 564,83

Zadeklarowana l iczba mieszkańców 369

Stawka od osoby (mies ięczna) 20

2.
Przychody pochodzące od nieruchomosci 

NIEzamieszkałych
190 855,90 1 145 135,40 2 290 270,80

2.1.
Nieruchomości, w których odpady zbierane są w sposób 

selektywny
128 925,90 773 555,40 1 547 110,80

2.2.
Nieruchomości, w których odpady NIE są zbierane w 

sposób selektywny
61 930,00 371 580,00 743 160,00

3. Razem 864 976,30 5 189 857,81 10 379 715,63

4. wartości za II półrocze 2013 zł/os./m-c 5 177 344,90

5. 3. / 4. % 100,24%

selektywna 

zbiórka

brak selektywnej 

zbiórki

Stawki jednorazowe za opróżnienie pojemnika

90 l 10,5 21

110 l 12,8 25,6

120 l 14 28

240 l 18,7 37,4

1100 l 62,9 125,8

KP 5 286 572

KP 7 400,3 800,6

KP 10 572 1144

pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) 120 l 14 7

pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) 90 l 10,5 14

pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) 60 l 7 21

pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) 30 l 3,5 28

Ilość pojemników wg Deklaracji na 2.05.2014 2 826 655

90 l 294 51

110 l 411 32

120 l 454 140

240 l 262 114

1100 l 1134 285

KP 5 12 4

KP 7 77 17

KP 10 3 0

pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) 120 l 130 11

pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) 90 l 2 0

pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) 60 l 5 0

pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) 30 l 42 1
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Tabela 30 Prognoza kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 

 
 

Tabela 31 Prognoza wyniku Systemu w 2014 r. 

 
 

5.5 Analiza wrażliwości w obszarze samofinansowania systemu w zależności od zmian 

kluczowych parametrów 

W ramach analizy wrażliwości zidentyfikowano krytyczne zmienne przychodowe i kosztowe, 

zdefiniowano prawdopodobne scenariusze wydarzeń dla tychże zmiennych 

i przeprowadzono obliczenia wpływu zaistnienia scenariusza na wynik SGOK. Dodatkowo, dla 

każdego scenariusza obliczono poziom średniej stawki miesięcznej opłaty na mieszkańca, 

Prognoza kosztów odbioru odpadów 

Szacunek kosztów odbioru ilosci (Mg)
średnia cena netto 

(zł/Mg)
koszty netto  (zł)

Papier i tektura 872,29 255,52 222 891,45

Szkło 1 008,75 251,05 253 244,43

Tworzywa sztuczne 1 170,28 246,94 288 989,33

Odpady ulegające biodegradacji 3 818,67 117,38 448 250,89

Odpady zmieszane 22 736,10 139,04 3 161 248,69

Odpady wielkogabarytowe 67,51 500,00 33 752,74

Razem 29 673,61 148,56 4 408 377,53

Razem koszty odbioru brutto (zł) 4 761 047,73

Prognoza kosztów zagospodarowania odpadów

Szacunek kosztów zagospodarowania ilosci (Mg)
średnia cena netto 

(zł/Mg)
koszty netto  (zł)

Papier i tektura 877,65 1,00 877,65

Szkło 1 030,60 1,00 1 030,60

Tworzywa sztuczne 1 177,66 1,00 1 177,66

Odpady ulegające biodegradacji 4 138,39 168,00 695 249,13

Odpady zmieszane 22 736,10 209,73 4 768 443,26

Odpady wielkogabarytowe 80,74 199,70 16 124,70

Razem 30 041,14 182,51 5 482 903,00

ilość PSZOK-ów
stawka za 

miesiąc netto
koszty netto  (zł)

Obsługa PSZOK 1,00 21 544,72 258 536,64

Razem koszty zagospodarowania brutto (zł) 6 239 535,30

Lp. Wyszczególnienie
Prognoza na 

2014 r. (zł)

Prognoza na 

półrocze 

2014 r.

Wartosci za 

II półrocze 

2013 r.

Wartości 

prognozowane 

/ wartości 2013

1. Wpływy należne 10 379 715,63 5 189 857,81 5 177 344,90 100,2%

2. Koszty odbioru i zagospodarowania 11 000 583,04 5 500 291,52 5 588 605,40 98,4%

odbiór 4 761 047,73 2 380 523,87 2 695 395,05 88,3%

zagospodarowanie 6 239 535,30 3 119 767,65 2 893 210,35 107,8%

3. Wpłaty należne - koszty odbioru i zagospodarowania -620 867,41 -310 433,71 -411 260,50 75,5%

4. Dodatkowe koszty Systemu (koszty Zarządzania Systemem) 652 986,64 326 493,32 360 916,65 90,5%

Razem Wynik Systemu -1 273 854,05 -636 927,03 -772 177,15 82,5%

Wynik jako % przychodów -12,3% -12,3% -14,9%
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która pozwoliłaby zbilansować System (czyli zrównać przychody z kosztami). Bazowano na 

wykonaniu za II półrocze 2013 r., mając na uwadze to, iż wynik prognozowany na 2014 r. nie 

jest znacząco różny. 

 

W pierwszej kolejności obliczono cenę bilansującą wynik za II półrocze 2013 r. w warunkach 

caeteris paribus (czyli bez zmian innych parametrów). Przy kosztach na poziomie z II półrocza 

2013 r. oraz przychodach od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych skalkulowanych 

według stanu deklaracji na 2.05.2014 r. (por. punkt powyżej), średnia stawka opłaty dla 

mieszkańców bilansująca SGOK wynosi 12,02 zł/os./m-c, czyli o ok. 19,7 % więcej niż wynika 

z kalkulacji średniej stawki w oparciu o dane na koniec 2013 r. Przy poziomie stawki dla 

niesegregujących na obecnym poziomie 20 zł/os./m-c, stawka dla mieszkańców 

segregujących musiałaby wzrosnąć do poziomu 11,99 zł/os./m-c. 

 

Tabela 32 Obliczenie stawki opłaty dla mieszkańców bilansującej System w II półroczu 2013 r. 

 
 

5.5.1 Identyfikacja krytycznych zmiennych przychodowych 

Analizując szacunek przychodów na 2014 r. można stwierdzić, że ok. 78 % przychodów 

pochodzi od nieruchomości zamieszkałych, stąd za krytyczne do analizy wrażliwości 

w zakresie przychodów należy przyjąć czynniki wpływające na przychody z tego tytułu, czyli: 

 

 ilość zadeklarowanych mieszkańców, 

 udział mieszkańców segregujących w mieszkańcach ogółem, 

 stawka opłaty dla mieszkańców segregujących odpady. 

 

Lp. Wyszczególnienie
Sposób 

obliczenia
Wartość (zł)

1. Razem wpływy należne za II półrocze 2013 r. 5 177 344,90

2. Rzeczywiste koszty odbioru i zagospodarowania za II półrocze 5 588 605,40

3. Wpłaty należne - koszty odbioru i zagospodarowania 1. - 2. -411 260,50

4. Dodatkowe koszty Systemu (koszty Zarządzania Systemem) 360 916,65

Razem Wynik Systemu (z uwzględnieniem należności) 3. - 4. -772 177,15

Wynik jako % przychodów 5. / 1. -14,9%

Średnia stawka opłaty miesięcznej od mieszkańców bilansująca 

wynik Systemu
zł/os./m-c 12,02

Stawka dla  segregujacych zł/os ./m-c 11,99

Stawka dla  NIEsegregujących zł/os ./m-c 20,00

Obecna średnia stawka opłaty dla mieszkańców zł/os./m-c 10,04

Wymagany wzrost celem zbilansowania Systemu % 19,7%
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W zakresie ilości zadeklarowanych mieszkańców istotna jest rozbieżność pomiędzy danymi 

wynikającymi z deklaracji a liczbą ludności według faktycznego miejsca zamieszkania 

podawaną przez GUS – dane GUS na 30.06.2013 r. są o 10 890 mieszkańców wyższe od ilości 

wynikających z deklaracji obowiązujących na dzień 31.12.2013 r. Według stanu na 2 maja 

2014 r. liczba zadeklarowanych mieszkańców jest nieco wyższa, jednakże różnica względem 

danych GUS nadal sięga 10 460 osób. 

 

Tabela 33 Porównanie danych o liczbie mieszkańców z deklaracji oraz z danych GUS 

 
 

O tym, iż zadeklarowana ilość mieszkańców jest stanowczo zaniżona świadczy również fakt, 

iż wskaźnik odpadów na mieszkańca zadeklarowanego wynosi w skali roku 455,5 kg/M/rok 

(obliczenia na bazie ilości odpadów z II półrocza 2013 r.), co jest poziomem stanowczo 

przekraczającym poziom wskaźnika wskazanego w WPGO (414 kg/M/rok). 

 

Gdyby udało się zwiększyć ilość mieszkańców według deklaracji do poziomu wynikającego 

z danych GUS uzyskano by przychody o 656 068,02 zł wyższe (przy niezmienionej strukturze 

według kryterium segregacji) niż obliczone według deklaracji na 31.12.2013 r., co stanowi ok. 

85,0 % deficytu za II półrocze 2013 r. Założono, że nie skutkowałoby to zmianą strumienia 

odpadów, stąd nie nastąpiłby wzrost kosztów Systemu. Przy takim dodatkowym strumieniu 

przychodów średnia bilansująca System stawka opłaty miesięcznej dla mieszkańców wynosi 

10,33 zł/os./m-c. 

 

liczba mieszkańców 

wg deklaracji według 

danych na 31.12.2013 

r.

liczba mieszkańców wg 

deklaracji według danych 

na 2.05.2014 r.

Liczba 

mieszkańców 

wg GUS (VI 

2013)

1. - 3. 2 - 3

1 2 3 4

66 613 67 043 77 503 -10 890 -10 460
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Tabela 34 Szacunek dodatkowych przychodów z Systemu z tytułu zwiększenia deklarowanej 
liczby mieszkańców do poziomu wynikającego z danych GUS  

 
 

Drugi z parametrów przychodowych – udział mieszkańców deklarujących segregację 

w zadeklarowanej ilości mieszkańców wynosi według danych na 31.12.2013 r. 99,6 %. 

Oznacza to, że prawie wszyscy mieszkańcy płacą stawki preferencyjne, o połowę niższe od 

stawek obowiązujących w przypadku braku segregacji. W przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych ten udział jest znacznie niższy (ok. 68 %). O ile parametr ten jest krytyczny 

dla poziomu przychodów, trudno oczekiwać, aby w przyszłości deklarowana liczba 

mieszkańców segregujących odpady miała się znacząco zmniejszyć (wskaźnik na 2.05.2014 r. 

wynosi 99,5 %). Natomiast, w przypadku osiągnięcia przez mieszkańców poziomu 100 %, 

łączne półroczne przychody z tytułu opłaty odpadowej obniżyłyby się o 16 320,00 zł. Z 

drugiej jednak strony zmianie ulegnie wówczas struktura odpadów, co wpłynie na koszty 

odbioru i zagospodarowania. Przeliczając na bazie danych za II półrocze 2013 r., każda 

dodatkowa osoba segregująca odpady w skali półrocza powoduje przesunięcie z odpadów 

zmieszanych do odpadów posegregowanych „u źródła” ok. 58,6 kg. Stąd, gdyby 100 % 

mieszkańców segregowało odpady, strumień odpadów odbieranych selektywnie wzrósłby o 

15,94 Mg, co spowodowałoby zmianę kosztów na poziomie minus 1 276,58 zł i w 

konsekwencji zmianę wyniku Systemu o minus 15 043,42 zł.  

 

Skala zmiany jest więc niewielka, jednakże przeprowadzona symulacja obrazuje, iż 

w warunkach obowiązujących stawek za ilością osób segregujących nie idzie strumień 

Wyszczególnienie J.M. Wartość

Liczba ludności wg GUS na dzień 30.06.2013 r. 77 503

Liczba mieszkańców wg deklaracji na dzień 31.12.2013 r. osoby 66 613

Różnica osoby 10 890

Udział mieszkańców segregujacych % 99,6%

Stawka miesięczna opłaty dla mieszkańców segregujących zł/os./m-c 10

Stawka miesięczna opłaty dla mieszkańców NIEsegregujących zł/os./m-c 20

Wzrost miesiecznych przychodów Systemu z tytułu objęcia 

wszystkich mieszkańców opłatami
zł 109 344,67

Wzrost półrocznych przychodów Systemu z tytułu objęcia 

wszystkich mieszkańców opłatami
zł 656 068,02

Wynik systemu w II poł. 2013 r. zł -772 177,15

Wynik systemu po uwzglednieniu przychodów z tytułu objęcia 

wszystkich mieszkańców opłatami
zł -116 109,13

% zmiany deficytu % -85,0%

Średnia stawka opłaty miesięcznej od mieszkańców 

bilansująca Wynik Systemu
zł/os./m-c 10,33

Stawka dla  segregujacych zł/os ./m-c 10,29

Stawka dla  NIEsegregujących zł/os ./m-c 20,00
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odpadów posegregowanych dający możliwość pokrycia utraconych przychodów 

z oszczędności w kosztach. Oszczędności te nie mogą być duże – ponad dwukrotna różnica 

w średniej stawce za zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w dużej mierze 

konsumowana jest znacząco wyższą stawką za wywóz.  

 

Tabela 35 Szacunek wpływu zadeklarowania segregacji przez 100 % mieszkańców na półroczny 
wynik Systemu (wartości pieniężne w zł) 

 
 

Oszczędność kosztów na przesunięciu 1 Mg odpadów z frakcji odpadów zmieszanych do 

frakcji odpadów zebranych selektywnie wynosi 80,08 zł/Mg. Przyjmując na bazie danych za II 

półrocze 2013 r., iż 1 osoba w skali półrocza segreguje 58,6 kg odpadów, łączna oszczędność 

kosztów Systemu wynosi 4,69 zł, z czego wynika, iż – przy obecnych stawkach opłaty za 

Wyszczególnienie J.M. Wartość

Ilość mieszkańców niesegregujących według danych na 31.12.2013 r. osoby 272

Stawka miesięczna opłaty dla mieszkańców segregujących zł/os./m-c 10

Stawka miesięczna opłaty dla mieszkańców NIEsegregujących zł/os./m-c 20

Zmiana przychodów z tytułu 100 % segregacji u mieszkańców za półrocze zł -16 320,00

Ilość odpadów zbieranych selektywnie Mg 3 888,11

Ilość mieszkańców deklarujacych selektywną zbiórkę na 31.12.2013 r. osoby 66 341

Ilość odpadów zbieranych selektywnie na mieszkańca na pół roku kg/os./pół roku 58,61

dodatkowa ilość mieszkańców deklarujących segregację odpadów osoby 272

dodatkowa ilość odpadów zebranych selektywnie w ciągu pół roku Mg 15,94

średni koszt odbioru odpadów zmieszanych brutto zł/Mg 150,16

średni koszt odbioru odpadów z selektywnej zbiórki brutto zł/Mg 194,15
Szacunek średniej ceny odbioru odpadów z selektywnej zbiórki ilosci (Mg) średnia cena netto (zł/Mg)koszty (zł)

Papier i tektura 432,88 255,52 110 611,24

Szkło 500,60 251,05 125 674,08

Tworzywa sztuczne 580,76 246,94 143 412,71

Odpady ulegające biodegradacji 1 895,04 117,38 222 447,23

Odpady wielkogabarytowe 33,50 500,00 16 750,00

Razem 3 442,78 179,77 618 895,26

zmiana kosztów odbioru odpadów z tytułu zmiany struktury odbioru zł 701,15

średni koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych brutto zł/Mg 226,51

średni koszt zagospodarowania odpadów z selektywnej zbiórki brutto zł/Mg 102,45
Szacunek średniej ceny zagospodarowania odpadów z selektywnej zbiórki ilosci (Mg) średnia cena netto (zł/Mg)koszty (zł)

Papier i tektura 432,88 1,00 432,88

Szkło 500,60 1,00 500,60

Tworzywa sztuczne 580,76 1,00 580,76

Odpady ulegające biodegradacji 1 895,04 168,00 318 366,72

Odpady wielkogabarytowe 33,50 199,70 6 689,95

Razem 3 442,78 94,86 326 570,91

koszty zagospodarowania dodatkowego strumienia zł 1 633,12

zmiana kosztów odbioru odpadów z tytułu zmiany struktury odbioru zł -1 977,74

Razem wpływ zmiany struktury mieszkańców wg kryterium segregacji na 

koszty Systemu 
zł -1 276,58

Razem wpływ na wynik Systemu zł -15 043,42

Średnia stawka opłaty miesięcznej od mieszkańców bilansująca Wynik 

Systemu
zł/os./m-c 12,06



 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konin w 2013 r. 

 
49 

maj 2014 

gospodarowanie odpadów oraz stawkach za odbiór i stawkach za zagospodarowanie 

odpadów - oszczędność kosztów pokrywa zaledwie 7,8 % utraconych przychodów. 

 

Tabela 36 Szacunek wpływu przesunięcia 1 osoby z niesegregujących do segregujących na 
półroczny wynik Systemu 

 
 

Z powyższych wyliczeń jasno wynika, iż obecna skala preferencji w opłacie za 

gospodarowanie odpadów jest ekonomicznie nieuzasadniona. Symulacja na powyższej Tabeli 

wskazuje, iż przy ilościach odpadów wynikających z danych za II półrocze 2013 r. 

przesunięcie z niesegregujących do segregujących jest ekonomicznie neutralne dla Systemu 

przy różnicy w stawkach na poziomie 0,78 zł/os./m-c.  

 

Mając na uwadze powyższe symulacje, kluczową zmienną dla zbilansowania SGOK jest 

stawka opłaty dla mieszkańców segregujących odpady (stawka dla mieszkańców 

niesegregujących odpady, w związku z marginalnym udziałem tych mieszkańców w ogóle, ma 

pomijalny wpływ na wielkość przychodów w Systemie). Jak pokazano w Tabeli na str. 45 

domknięcie finansowe SGOK w II półroczu 2013 r. nastąpiłoby przy stawce opłaty dla 

segregacji na poziomie 11,99 zł/os./m-c. W sytuacji braku narzędzi do wyegzekwowania 

zwiększenia deklarowanej liczby mieszkańców, wzrost stawki opłaty pozostaje jedynym 

instrumentem strony przychodowej pozwalającym zbilansować System.  

 

5.5.2 Identyfikacja krytycznych zmiennych kosztowych 

Z punktu widzenia kosztów Systemu za zmienne krytyczne należy uznać następujące 

zmienne: 

 

 ilość odpadów odbieranych w Systemie, 

 struktura odbioru odpadów (zmieszane vs posegregowane), 

 stawki za odbiór odpadów (wyniki przetargu), 

 stawki za zagospodarowanie odpadów. 

 

Wyszczególnienie J.M. Wartość

Utrata przychodów półrocznych w związku z przesunieciem 1 osoby z 

niesegreujących do segregujących
zł -60,00

Ilośc odpadów segregowanych przez 1 osobę w skali pół roku kg/os./m-c 58,61

Oszczędność na 1 Mg odpadów w skali pół roku zł/Mg -80,08

Oszczędność na kosztach z tytułu zł / os. pół roku -4,69

Wynik zł / os. pół roku -55,31

% pokrycia  niższych przychodów przez oszczęność kosztów % 7,8%
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Do najistotniejszych zmiennych kosztotwórczych należy ilość odpadów odbieranych 

i oddanych do zagospodarowania. Strumień odpadów odebrany w II półroczu 2013 r. 

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców według GUS wynosi 392,85 kg/M/rok i jest o ok. 5 % 

niższy od wskaźnika wytwarzania odpadów wg PGO dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców 

na 2013 r. Przy liczbie ludności oszacowanej na 2013 r. na bazie danych GUS na 30.06.2013 r. 

(z prognozą własną do końca roku) daje to strumień odpadów dla półrocza na poziomie 

816,8 Mg. Gdyby o ten strumień zwiększyć ilość odpadów odbieranych z nieruchomości 

zamieszkałych (zatem wzrostowi ilości odpadów nie towarzyszyłby wzrost przychodów 

Systemu), przy zachowanej strukturze odbioru według kryterium segregacji, koszty SGOK 

wzrosłyby o 300 891,70 zł, co przełożyłoby się na pogorszenie półrocznego wyniku Systemu 

do minus 1 073 068,85 zł, tj. o 39,0 % względem wyniku za II półrocze 2013 r. Stawka opłaty 

od mieszkańców bilansująca System w tym scenariuszu wynosi 12,77 zł/os./m-c. 

 

Tabela 37 Szacunek wpływu zwiększenia strumienia odbieranych odpadów na półroczny wynik 
Systemu 

 
 

Z punktu widzenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów istotna jest również 

struktura ilości odbieranych odpadów według kryterium segregacji. Zgodnie ze stawkami 

wynikającymi z zawartych przez Miasto umów, odbiór odpadów posegregowanych jest 

średnio o ok. 29,3 % droższy od odbioru odpadów zmieszanych, jednakże zagospodarowanie 

tych odpadów jest o ok. 54,8 % tańsze. Analizując wrażliwość Systemu na zmiany tego 

parametru należy rozróżnić dwie sytuacje:  

 

 zmiana struktury ilości odpadów bez zmiany struktury mieszkańców według 

kryterium segregacji (czyli zerowy wpływ na przychody Systemu), 

Wyszczególnienie J.M. Wartość

Liczba ludnosci wg GUS na 30.06.2013 r. z prognozą własną do końca roku osoby 77 236

Ilość odpadów odebranych w II półroczu 2013 r. Mg 15 171,04

Ilość odpadów na mieszkańca w skali roku kg/os./rok 392,85

wskaźnik według WPGO na 2013 r. kg/os./rok 414,00

Dodatkowy strumień odpadów wynikajacy ze zrównania wskaźników na 

mieszkańca w skali półrocza
Mg 816,81

jednostkowy koszt odbioru i zagospodarowania brutto zł/Mg 368,37

wzrost kosztów Systemu z tytułu odbioru i zagospodarowania 

dodatkowego strumienia odpadów
zł 300 891,70

wynik Systemu w II półroczu 2013 r. zł -772 177,15

Wynik systemu przy zwiększonym strumieniu odpadów odbieranych zł -1 073 068,85

zmiana deficytu % 39,0%

Średnia stawka opłaty miesięcznej od mieszkańców bilansująca Wynik 

Systemu
zł/os./m-c 12,77
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 zmiana struktury ilości odpadów wraz ze zmianą struktury mieszkańców według 

kryterium segregacji (wpływ również na przychody Systemu). 

 

Drugą z wymienionych sytuacji przeanalizowano w ramach analizy wrażliwości dla 

krytycznych parametrów przychodowych – obliczenia wskazały, iż przy obecnym bardzo 

wysokim udziale mieszkańców segregujących w ilości mieszkańców zadeklarowanych 

ogółem, możliwość wzrostu ilości odpadów odbieranych selektywnie tylko z tytułu 

zwiększenia udziału liczby segregujących w liczbie mieszkańców ogółem jest bardzo 

niewielka (0,4 % poziomu z II półrocza 2013 r.), a wpływ na wynik Systemu jest ujemny 

(znacząca utrata przychodów przy znacznie mniejszych oszczędnościach w kosztach).  

 

Poniżej przedstawiono szacunek zwiększenia poziomu selektywnej zbiórki w ramach liczby 

mieszkańców deklarujących segregację odpadów według deklaracji obowiązujących na dzień 

31.12.2013 r. Przyjęto stawki za zagospodarowanie odpadów z grudnia 2013 r. (stąd różnica 

do rzeczywistych kosztów w II półroczu). Symulację przeprowadzono przy założeniu wzrostu 

udziału odpadów odbieranych selektywnie z 25,6 % wynikających z danych za II półrocze do 

40,0 %. W skali półrocza, taka zmiana struktury odbioru odpadów spowoduje wzrost 

płatności Miasta z tytułu odbioru odpadów o 95 896,93 zł i zmniejszenie płatności za 

zagospodarowanie w kwocie 270 495,55 zł. Poprawa wyniku SGOK wynosi zatem 

174 598,62 zł, co przy tej skali wzrostu selektywnej zbiórki wydaje się być poziomem 

relatywnie niskim. Należy jednakże mieć na uwadze, iż po uruchomieniu ZTUO, w którym 

stawka za przyjęcie odpadów wynosić będzie o 65,9 % więcej niż stawka na 2014 r., korzyści 

ze zwiększania poziomu selektywnej zbiórki będą o wiele bardziej znaczące. 
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Tabela 38 Oszacowanie wpływu zwiększenia poziomu selektywnej zbiórki na wynik Systemu 

 
 

Średnia stawka za odbiór odpadów w Mieście Konin wyniosła w II półroczu 2013 r. 177,67 

zł/Mg, przy czym w początkowym okresie odpady odbierane były w ramach zamówienia 

udzielonego z wolnej ręki po cenach znacząco wyższych niż potem uzyskane w przetargach. 

W porównaniu ze stawkami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargów w 5 miastach 

przedstawionymi na Rysunku poniżej jest to koszt plasujący się w okolicy mediany dla 5 

miast. Dla kosztów odbioru odpadów bardzo istotna jest struktura zabudowy, w tym odsetek 

osób zamieszkujących zabudowę jednorodzinną – w przypadku Konina zabudowę 

jednorodzinną zamieszkuje ok. 46 % mieszkańców, podczas gdy dla Krakowa wskaźnik 

wynosi ok. 19 %.  

 

Wyszczególnienie J.M.

Wartość wg 

danych na 

koniec 2013 r.

Wartość 

symulowana
Różnica

ilość odpadów z selektywnej zbiórki Mg 3 888,11 6 068,42 2 180,31

ilość odpadów zmieszanych Mg 11 282,93 9 102,62 -2 180,31

Ilosć odpadów ogółem Mg 15 171,04 15 171,04 0,00

udział odpadów z selektywnej zbiórki % 25,6% 40,0% 14%

Koszty odbioru odpadów od mieszkańców brutto (z VAT) zł 2 449 158,51 2 545 055,44 95 896,93

selektywnie zebrane zł 754 866,55 1 178 167,35 423 300,80

zmieszane zł 1 694 291,96 1 366 888,09 -327 403,87

Koszty zagospodarowania odpadów brutto (z VAT) zł 2 953 996,96 2 683 501,41 -270 495,55

selektywnie zebrane zł 398 318,54 621 680,61 223 362,07

zmieszane zł 2 555 678,42 2 061 820,80 -493 857,62

Razem koszty odbioru i zagospodarowania z VAT zł 5 403 155,47 5 228 556,85 -174 598,62

selektywnie zebrane zł 1 153 185,09 1 799 847,96 646 662,87

zmieszane zł 4 249 970,38 3 428 708,89 -821 261,49

Wynik Systemu zł -772 177,15 -597 578,53 174 598,62

Średnia stawka opłaty miesięcznej od mieszkańców 

bilansująca Wynik Systemu
zł/os./m-c 11,56 11,12
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Rysunek 9 Porównanie średniej stawki odbioru odpadów w Mieście Konin ze stawkami 
w 5 innych miastach Polski w II półroczu 2013 r. 

 
 

W celu prawidłowej interpretacji wyników zaprezentowanych postępowań należy wziąć pod 

uwagę, iż w ramach przeprowadzonego kolejnego postępowania przetargowego na 

odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Krakowa, ceny złożonych ofert wskazują 

na wzrost kosztów odbioru 1 Mg z 85 zł netto do ok. 143 zł netto. 

 

Biorąc pod uwagę czas na jaki zawarto umowę z podmiotami odbierającymi odpady 

w Mieście Konin (do 30.06.2015 r.), ryzyko wzrostu stawek za odbiór odpadów 

zmaterializować może się w 2015 r. Do testu wrażliwości przyjęto wzrost o 20 %, mając na 

uwadze, iż stawka za II półrocze 2013 r. jest zawyżona wyższymi na początku okresu cenami 

realizacji usług przez PGKiM. Wzrost stawek o 20 % powodowałby (w warunkach caeteris 

paribus na koniec 2013 r.) pogorszenie wyniku półrocznego o 539 131,36 zł, co skutkuje 

wzrostem stawki bilansującej SGOK do poziomu 13,37 zł/os./m-c. 

 

Tabela 39 Szacunek wpływu wzrostu stawki za odbiór odpadów o 20 % na wynik Systemu 

 
 

Wyszczególnienie J.M. Wartość

Strumień odpadów (półroczny) Mg 15 171,04

Średnia stawka za odbiór w II półroczu 2013 r. zł/Mg 177,67

Wzrost średniej stawki % 20%

Wzrost kosztów Systemu zł 539 131,36

wynik Systemu w II półroczu 2013 r. zł -772 177,15

Wynik systemu przy wyższej stawce za odbiór zł -1 311 308,51

% zmiany deficytu % 69,8%

Średnia stawka opłaty miesięcznej od mieszkańców 

bilansująca Wynik Systemu
zł/os./m-c 13,37
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Ryzyko związane ze wzrostem stawek za zagospodarowanie odpadów należy rozpatrywać 

głównie przez pryzmat uruchomienia ZTUO, jak również w związku z planowanym wzrostem 

opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od 

Miasta, w 2016 r. stawka za przyjęcie odpadów do ZTUO wyniesie netto 348,0 zł. Dla tego 

poziomu stawki za zagospodarowanie odpadów zmieszanych przeprowadzono obliczenie 

wpływu na wynik SGOK, przyjmując wariant, w którym wszystkie odpady zmieszane z terenu 

Miasta Konin zagospodarowywane będą w ZTUO 14. Wyniki obliczeń wskazują, że przy 

danych za II półrocze 2013 r., taki wzrost stawki skutkowałby pogłębieniem deficytu o 

1 684 897,99 zł. Zbilansowanie tego wyniku wymagałoby podniesienia średniej stawki dla 

mieszkańców do poziomu 16,24 zł/os./m-c. 

 

Tabela 40 Szacunek wpływu wzrostu stawki za zagospodarowanie odpadów zmieszanych na 
wynik Systemu 

 
 

5.5.3 Podsumowanie wyników analizy wrażliwości 

W Tabeli poniżej zestawiono wyniki przeprowadzonych symulacji dla prawdopodobnych 

zmian parametrów krytycznych. Analiza Tabeli prowadzi do identyfikacji kluczowych 

zagrożeń dla Systemu oraz możliwości ograniczania niekorzystnego wpływu zmian na wynik 

Systemu. Z jednej strony szereg zmian może znacząco pogorszyć wynik (wzrost ilości 

odpadów, wzrost stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów), z drugiej jednak wynik 

Systemu jest bardzo wrażliwy na ilość zadeklarowanych mieszkańców oraz przede wszystkim 

wysokość opłaty od mieszkańców segregujących odpady. W mniejszym stopniu poprawić 

można wynik poprzez zwiększanie poziomu selektywnej zbiórki, jednakże po uruchomieniu 

ZTUO udział odpadów odbieranych selektywnie (czyli nietrafiający do ZTUO) będzie miał 

                                                      
14

 Prawdopodobnie w 2016 r. diametralnie wzrosną opłaty marszałkowskie za składowanie (celem zapewnienia 
strumienia odpadów dla licznych instalacji termicznego przetwarzania odpadów, które w tym roku będę 
uruchamiane. Dodatkowo odpady poprocesowe z MBP będą trafiać do ZTUO, co podwyższy jednostkowy koszt 
zagospodarowania odpadów w MBP. 

Wyszczególnienie J.M. Wartość

Średnia stawka zagospodarowania odpadów 

zmieszanych netto
zł/Mg 209,73

Stawka za przyjęcie odpadów do ZTUO netto zł/Mg 348,00

Strumień odpadów zmieszanych w II półroczu 2013 r. Mg 11 282,93

Wzrost kosztów z tytułu zagospodarowania zł 1 684 897,99

Wynik Systemu w II półroczu 2013 r. zł -772 177,15

Wynik Systemu przy wyższej stawce za 

zagospodarowanie odpadów zmieszanych
zł -2 457 075,14

Średnia stawka opłaty miesięcznej od mieszkańców 

bilansująca Wynik Systemu
zł/os./m-c 16,24
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większe znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego Systemu. Wyniki analizy zostały 

uwzględnione w analizie ryzyka oraz rekomendacjach przedstawionych w podsumowaniu 

niniejszego opracowania. 
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Tabela 41 Podsumowanie analizy wrażliwości – wpływ zaistnienia określonych zmian kluczowych parametrów przychodowo-kosztowych na półroczny 
wynik Systemu oraz stawkę bilansującą przychody z kosztami (wartości pieniężne w zł) 

 
 

Lp. Parametr

wartość na 

31.12.2013 

r.

wartość 

symulowana 

zmiennej

wpływ na 

przychody 

miesięcznie

wpływ na 

przychody za 

półrocze

wpływ na 

koszty za 

półrocze

wynik po 

uwzglednieniu 

zmiany

wpływ na 

deficyt 

2013

Średnia stawka 

opłaty dla 

mieszkańca 

bilansujaca 

System

Dane za II półrocze 2013 r. 862 890,82 5 177 344,90 5 949 522,05 -772 177,15 0,0% 12,02

1.
Wzrost liczby mieszkańców deklarowanych do 

poziomu GUS
66 613 77 503,00 109 344,67 656 068,02 0 -116 109,13 -85,0% 10,33

2.
Wzrost udziału mieszkańców segregujacych w 

mieszkańcach zadeklarowanych ogółem
99,6% 100% -2 720,00 -16 320,00 -1 276,58 -787 220,57 1,9% 12,06

3. Wzrost  opłaty dla segregujacych odpady o 20 % 10,00 12,00 132 682 796 092,00 0,00 23 914,85 -103,1%

4.
Wzrost ilości odpadów do poziomu wskaźnika WPGO 

(II półrocze 2013 r.)
15 171,04 15 987,85 0 0 300 891,70 -1 073 068,85 39,0% 12,77

5. Wzrost udziału odpadów odbieranych selektywnie 26% 40% 0 0 -174 598,62 -597 578,53 -22,6% 11,12

6. Wzrost stawki za odbiór odpadów o 20 % 177,67 213,20 0 0 539 131,36 -1 311 308,51 69,8% 13,37

7.
Wzrost kosztu zagospodarowania odpadów 

zmieszanych po uruchomieniu ZTUO
209,73 348,00 0 0 1 684 897,99 -2 457 075,14 218,2% 16,24
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6. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

6.1 Zakres zadań w ramach obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

6.1.1 Wprowadzenie 

Obsługa administracyjna w ramach SGOK stanowi zestaw zadań zmierzających do 

prawidłowego zarządzania usługą publiczną polegającą na zapewnieniu odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zdefiniowanie zakresu obsługi administracyjnej 

jest istotne z uwagi na brzmienie art. 6r ust. 2 pkt 3 UCPG, w myśl którego „z pobranych 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty (…) obsługi 

administracyjnej tego systemu”. 

 

Poniższy schemat systematyzuje grupy zadań obsługi administracyjnej w ramach SGOK. 

 

 
 

Szczegółowe zadania gminy w ramach poszczególnych grup zaprezentowano w ramach 

poniższej Tabeli. 
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Tabela 42 Uszczegółowienie zakresu zadań w ramach obsługi administracyjnego SGOK 

Grupy zadań Nr Zadanie Podstawa prawna 

I. Zadania 
nadzorcze 

1 nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań 
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

art. 3 ust. 2 pkt 4 

2 nadzór nad realizacją przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych w art. 5 
ust. 1-4 

art. 5 ust. 6 

3 wydawanie decyzji administracyjnych w razie stwierdzenia niewykonania przez właścicieli 
nieruchomości obowiązków określonych w art. 5 ust. 1-4 

art. 5 ust. 7 

4 prowadzenie egzekucji administracyjnej względem właścicieli nieruchomości w przypadku 
nie wykonywania obowiązków określonych w art. 5 ust. 1-4 

art. 5 ust. 9 

5 wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności 
regulowanej podmiotów odbierających odpady komunalne 

art. 9j 

6 sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy art. 9u ust. 1 

7 nakładanie kar pieniężnych na podmioty odbierające odpady komunalne w przypadkach 
określonych w Ustawie 

art. 9x 

8 prowadzenie postępowań wykroczeniowych w stosunku do podmiotów nie wykonujących 
obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku 

art. 10 ust. 2a 

9 prowadzenie postępowań wykroczeniowych w stosunku do podmiotów termicznie 
przekształcających odpady komunalne z naruszeniem przepisów 

art. 191 ustawy z 
dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach 

II. Zadania 
obsługi opłat 

1 przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi art. 6m ust. 1 

2 realizowanie zadań komórki rachunkowości, w tym: 

 

a) dokonywanie przypisów na podstawie otrzymanych deklaracji, 
b) badanie terminowości wpłat, 

§3 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z 
dnia 25 października 
2010 r. w sprawie 
zasad 
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Grupy zadań Nr Zadanie Podstawa prawna 

c) księgowanie dokonanych wpłat, 
d) wydawanie postanowień o zarachowaniu wpłaty na należność główną i odsetki. 

rachunkowości oraz 
planów kont dla 
organów 
podatkowych 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

3 wydawanie decyzji określających wysokość opłaty w razie niezłożenia deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych 

art. 6o 

4 prowadzenie egzekucji administracyjnej art. 6qa 

III. Zadania 
informacyjno-
edukacyjne 

1 prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

art. 3 ust. 2 pkt 8 

2 udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 
informacji o: 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 
danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres 
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania, 

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie 
świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w 
danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do 

art. 3 ust. 2 pkt 9 
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Grupy zadań Nr Zadanie Podstawa prawna 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: 

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, 
wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów, 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 
domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), zawierające: 

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie 
danej gminy 

IV. Zadania 
analityczne 

1 dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w tym: 

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

d) liczby mieszkańców, 

e) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

f) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 
gminy 

art. 3 ust. 2 pkt 10 
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Grupy zadań Nr Zadanie Podstawa prawna 

2 sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

art. 9q ust. 1 

3 przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań sporządzanych przez podmioty odbierające 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

art. 9n ust. 2 

art. 9p ust. 1 I 2 

V. Zadania 
organizatorskie 

1 przeprowadzanie postępowań przetargowych w zakresie odbierania albo odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych 

art. 6d ust. 1 

2 1) przeprowadzenie przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub 
eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub 

2) dokonanie wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub 

3) dokonanie wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

4) w przypadku gdy przetarg, o którym mowa w pkt 1, zakończy się wynikiem negatywnym 
albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego na zasadach określonych w 
ustawie, o której mowa w pkt 2, albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza 
na zasadach, o których mowa w pkt 3 - samodzielna realizacja zadania polegającego na 
budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych 

art. 3a ust. 1 

art. 3a ust. 2 

3 prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 

art. 9b ust. 2 
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6.1.2 Zadania nadzorcze 

W zakres zadań nadzorczych zaliczają się działania o charakterze kontrolnym oraz stricte 

nadzorczym. Zgodnie z terminologią prawa administracyjnego, kontrola obejmuje czynności 

polegające na badaniu zgodności stanu istniejącego z postulowanym, ustalaniu zasięgu 

i przyczyn rozbieżności oraz ewentualnie przekazaniu wyników tych ustaleń podmiotowi 

kontrolowanemu i/lub podmiotowi organizacyjnie zwierzchniemu15. Pod pojęciem nadzoru 

rozumie się natomiast kontrolę połączoną z czynnościami kierowniczymi, służącymi 

eliminacji wykrytych nieprawidłowości16. 

 

Prawidłowe zorganizowanie systemu działań kontrolno-nadzorczych ma kluczowe znaczenie 

z punktu widzenia sprawności funkcjonowania SGOK. Zgodnie z typologią określoną przez 

A.K. Koźmińskiego17, działaniom tym można przypisać następujące funkcje: 

 

a) funkcja informacyjna, polegająca na dostarczaniu właściwym podmiotom 

zarządzającym niezbędnych informacji odnośnie stanu, przebiegu i skutku 

działań, warunkujących podejmowanie stosownych decyzji, 

b) funkcja pobudzająca, stanowiąca dla podmiotu objętego kontrolą sygnał do 

podjęcia działań naprawczych w zakresie wiadomych mu nieprawidłowości, 

c) funkcja instruktażowa, wyrażającą się w doradzaniu kontrolowanemu, 

instruowaniu go oraz udzielaniu mu stosownej pomocy, 

d) funkcja profilaktyczna, polegającą na zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom. 

 

Najistotniejszą rolę w ramach kontroli pełni funkcja informacyjna, pozwalająca na 

wyciąganie wniosków dotyczących funkcjonowania SGOK oraz projektowanie działań 

naprawczych. Informacje uzyskiwane w toku kontroli dotyczą czterech rodzajów 

podmiotów: 

 

a) właściciele nieruchomości 

1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

2) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, 

b) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

c) podmioty przetwarzające odpady komunalne, 

d) podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK). 

                                                      
15

 J. Boć, Kontrola prawna administracji [w:] J. Boć [red.], Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 376. 
16

 J. Starościak, Zarys nauki administracji, Warszawa 1971, s. 212. 
17

 A.K. Koźmiński, W. Piotrowski [red.], Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2002, s. 213-214. 
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W zależności od podmiotu objętego działaniami kontrolnymi, uzyskiwane są informacje 

w następujących obszarach: 

 

1) w przypadku właścicieli nieruchomości: 

a) prawidłowość składania deklaracji i ponoszenia opłat, w tym: 

i) czy deklaracja została złożona, 

ii) czy deklaracja została wypełniona poprawnie (kontrola formalna i merytoryczna), 

iii) czy opłaty zostały uiszczone, 

b) wypełnianie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami na terenach 

niezamieszkałych: 

i) czy została zawarta umowa na odbieranie odpadów z terenu nieruchomości 

niezamieszkałej, 

c) wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy oraz przepisów środowiskowych, w tym: 

i) czy odpady zbierane są zgodnie ze wskazaniami regulaminu, 

ii) czy nieruchomość została wyposażona w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników, 

iii) czy w pojemnikach/workach nie są gromadzone odpady, które wymagają 

odrębnego postępowania (np. baterie, leki itp.), 

iv) czy odpady nie są spalane, 

2) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 

a) gotowość świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych: 

i) czy przedsiębiorstwo posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, 

ii) czy spełnione są wymogi w zakresie bazy transportowej i wyposażenia oraz 

standardów sanitarnych, wynikające ze stosownego rozporządzenia, 

b) standard świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych: 

i) czy odpady selektywnie zbierane odbierane są w sposób zapobiegający ich 

zmieszaniu, 

ii) czy odbieranie prowadzone jest według ustalonych tras oraz w odpowiednich 

terminach, 

iii) czy usuwane są zanieczyszczenia powstałe w wyniku załadunku i transportu 

odpadów, 

iv) czy odbieranie odpadów odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

v) czy odpady transportowane są do wskazanego miejsca zagospodarowania 

odpadów, 

vi) czy prawidłowo funkcjonuje biuro obsługi klienta (czy zapewniona jest bieżąca 

obsługa reklamacji), 

c) prawidłowość sprawozdawczości: 
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i) czy sprawozdania przekazywane są terminowo, 

ii) czy sprawozdania sporządzone są rzetelnie (poprawność formalna i 

merytoryczna), 

3) podmioty przetwarzające odpady komunalne: 

a) prawidłowość sprawozdawczości: 

i) czy karty przekazania odpadów przekazywane są na bieżąco, 

ii) czy karty przekazania odpadów są wypełniane prawidłowo, 

b) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych: 

i) czy instalacje osiągają poziomy zagospodarowania wynikające z wymogów prawa, 

4) podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK): 

a) standard świadczenia usług: 

i) czy zbierane są odpady określone w zezwoleniu na zbieranie, 

ii) czy punkt świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie PSZOK, 

iii) w jaki sposób przetwarzane są odpady zbierane w PSZOK. 

 

Pozyskiwanie danych nt. bilansu odpadów 

Z punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania SGOK charakter podstawowy ma 

rzetelność informacji w przedmiocie bilansu odpadów wytworzonych na terenie gminy, tj. 

charakterystyki ilościowej oraz jakościowej (składu) odpadów komunalnych. Informacja ta 

stanowi podstawę do wszelkich dalszych analiz SGOK, zwłaszcza dotyczących sposobu 

zagospodarowania odpadów. 

 

Ustalanie bilansu odpadów odbywa się w ramach procesu przedstawionego na poniższym 

Rysunku. 
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Rysunek 10 Ustalanie bilansu odpadów 
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Jak wynika z powyższego rysunku, proces ustalania składu i wagi odpadów komunalnych 

odbieranych z terenu gminy może przybierać różne postaci, w zależności od przyjętych 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wady oraz zalety danych rozwiązań w tym 

zakresie określone zostały w ramach ekspertyzy autorstwa J. Fica oraz Z. Potopianka, 

opracowanej na potrzeby Biura Analiz Sejmowych18.  Jak podkreślają autorzy ekspertyzy, w 

celu zapewnienia gminnej kontroli nad strumieniem odpadów, konieczne jest restrykcyjne 

egzekwowanie zapisów dotyczących gospodarowania odpadami przez podmiot odbierający, 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. W odniesieniu do zapewniania kontroli nad wagą odpadów niezbędne jest w 

związku z tym: 

 

 egzekwowanie § 2 ust. 2 pkt 5 lit. d Rozporządzenia, w myśl którego „w zakresie 

wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby baza 

magazynowo-transportowa była wyposażona w legalizowaną samochodową wagę 

najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów”, 

 zapewnienie realizowania obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 5 Rozporządzenia, 

zgodnie z którym „w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego 

pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby na koniec każdego dnia roboczego pojazdy 

były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy 

magazynowo-transportowej”. 

 

Rozporządzenie nie określa szczegółowych wymogów w zakresie wagi najazdowej oraz nie 

wskazuje, jaki powinien być okres archiwizowania danych na temat masy odpadów. Stąd 

uzasadnione jest, aby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej usługi 

odbierania odpadów uwzględnić wymogi w tym zakresie, np. poprzez wskazanie, iż: 

 

 obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie wyposażenia bazy magazynowo-

transportowej w legalizowaną samochodową wagę najazdową zaopatrzoną w system 

komputerowej rejestracji wyników ważenia oraz przekazywania danych on-line 

(wykonawca dostarcza świadectwo legalizacji wagi),  

 obowiązkiem wykonawcy jest elektroniczne archiwizowanie wyników ważenia 

odpadów na terenie bazy magazynowo-transportowej przez okres jednego roku. 

 

Ponadto, konieczne jest zapewnienie, iż gospodarka odpadami na terenie bazy magazynowo-

transportowej odbywa się w sposób czytelny dla podmiotu kontrolującego, tj. iż 

                                                      
18

 Tytuł ekspertyzy: „Model skutecznej kontroli przepływu strumienia odpadów komunalnych przez gminę od 
momentu odbioru od wytwarzającego odpady do momentu dostarczenia do punktu docelowego”. 
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jednoznacznie wyznaczone są miejsca, w których odbywa się magazynowanie odpadów oraz 

parkowanie pojazdów służących do odbierania odpadów. Umożliwia to (przy odpowiednim 

skorelowaniu systemu wag samochodowych oraz rejestratorów GPS) określenie wypełniania 

obowiązku polegającego na opróżnianiu samochodów na koniec dnia. 

 

Rozwiązania w zakresie wag samochodowych są szczególnie istotne dla prawidłowego 

monitorowania masy odpadów na etapie zbiórki „u źródła”. W praktyce stosowane są 

mechanizmy wag statycznych oraz wag dynamicznych. Te ostatnie umożliwiają dokonywanie 

ważenia w czasie rzeczywistym, tj. w momencie pracy mechanizmu wrzutowego. Wśród 

oferowanych w tym zakresie rozwiązań dostępne są systemy zapewniające bieżące 

przekazywanie drogą transmisji elektronicznej danych dotyczących wagi oraz czasu odbioru 

odpadów, co umożliwia zarówno: 

 

 tworzenie bieżących zestawień dotyczących ilości odbieranych odpadów (np. 

raportów dziennych), 

 dokumentowanie sposobu świadczenia usługi (koniecznego m.in. w celu rozliczenia 

usługi, oceny zasadności zgłoszonych reklamacji w zakresie braku odbioru odpadów 

lub braku terminowego odbioru itp.). 

 

W celu zapewnienia optymalnej skuteczności systemu kontroli SGOK, uzasadnione jest 

stosowanie komplementarnych w stosunku do wyżej wymienionych rozwiązań w zakresie: 

 

 dokumentowania tras odbioru za pomocą systemów GPS, 

 wykorzystywania systemów elektronicznej identyfikacji pojemników (tzw. 

tagów/czujników RFID) oraz worków (kody kreskowe). 

 

Ideowe przedstawienie synchronizacji wymienionych systemów stanowi poniższy Rysunek. 
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Rysunek 11 Proces monitoringu gospodarowania odpadami komunalnymi 

 
 

Modele wdrożenia rozwiązań technicznych – szacunkowe nakłady 

Decyzja o zastosowaniu kompleksowych rozwiązań technicznych określonych powyżej 

wymaga analizy kosztów i korzyści z tytułu ich zastosowania. W tym celu uzasadnione jest 

dokonanie przeglądu wybranych postępowań przetargowych w przedmiotowym zakresie. 
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Tabela 43 Modele wdrożenia rozwiązań technicznych – szacunkowe nakłady 

Lp. Nazwa postępowania Przedmiot zamówienia Instytucja zamawiająca Wykonawca Cena ofertowa 

1. Dostawa i wdrożenie systemu identyfikacji 
pojemników na odpady stałe 

Załącznik nr 1 do opracowania Miejski Zakład Zieleni, Dróg 
i Ochrony Środowiska 
w Kołobrzegu Sp. z o.o. 

ELTE GPS Sp. z o.o. 299 502,70 zł 

2. Dostawa i montaż kompleksowego systemu 
lokalizacji i monitorowania jednostek sprzętowo-
transportowych wraz z dzierżawą urządzeń 
niezbędnych do jego funkcjonowania 

Załącznik nr 2 do opracowania Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku 

GLOBTRAK 

POLSKA Sp. z o. o. 

170 706,78 zł 

3. Dostawa 5 sztuk wag samochodowych dynamicznych 
do wrzutnika typu SK 200 wraz z montażem oraz 4 
kompletów urządzeń systemu RFID przeznaczonych 
do identyfikacji pojemników na odpady i czytników 
kodów kreskowych wraz z montażem 

Załącznik nr 3 do opracowania Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie 

ELTE GPS Sp. z o.o. 695 128,35 zł 

4. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji 
pojemników i worków w pojazdach należących do 
PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach 

Załącznik nr 4 do opracowania PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe 
OMEGA Sp. z o.o. 

421 010,55 zł 

5. Kompletny system do identyfikacji pojemników typu 
GB przy pomocy technologii RFID, polegający na 
dokładnej rejestracji i kontroli odbioru stałych 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu Gminy Solina 

http://www.twojprzetarg.pl/kompletny-
system-do-identyfikacji-pojemnikow-
typu-508240.html 

Gmina Solina Biuro Usług 
Komputerowych SOFTRES 
Sp. z o.o. 

89 342,28 zł 

6. System identyfikacji pojemników oraz System 
Monitorowania Pojazdów GPS 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/1
94424_System-identyfikacji-
pojemnikow-oraz-System-
Monitorowania-Pojazdow-
GPS_2013_2.html 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z 
o.o. w Pleszewie 

GLOBTRAK POLSKA Sp. z 
o.o. 

67 891,08 zł 

7. System Informatyczny wspierający Gospodarowanie 
Odpadami Komunalnymi – SIGOK 

http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/z
amowienie.php?zamowienie=39799 

Miasto Stołeczne Warszawa MGA Sp. z o.o. 799 280,00 zł 

8. System informatyczny na potrzeby kontroli 
gospodarki odpadami 

brak (postępowanie z wolnej ręki, 
zamówienie podprogowe) 

Miasto Otwock Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe 
OMEGA Sp. z o.o. 

~30 000,00 zł 
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Zaprezentowane powyżej postępowania przetargowe dzielą się na postępowania 

przeprowadzane przez gminy (w zakresie systemów informatycznych pozwalających na 

odbiór i przetworzenie informacji dostarczanych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne) oraz przez podmioty odbierające (w zakresie systemów GPS, systemów 

identyfikacji pojemników oraz wag samochodowych). Należy wskazać, iż z punktu widzenia 

wpływu zastosowania rozwiązań informatycznych na koszty odbierania odpadów, kluczowe 

znaczenie mają inwestycje sprzętowe dokonywane przez podmioty odbierające (w 

szczególności w zakresie wyposażania pojazdów w wagi dynamiczne, których wartość 

przekracza 20% wartości pojazdu). Rozwiązania te muszą być jak najefektywniejsze w 

stosunku do potrzeb danej gminy w zakresie gospodarki odpadami. Z tego względu, np. w 

przypadku gmin kierujących odpady do własnych instalacji, gdzie są one ważone oraz 

określany jest ich skład, uzasadnione wydaje się wdrażanie rozwiązań zmierzających do: 

 

 kontroli wykonawcy usługi odbioru co do wypełniania obowiązków określonych 

w umowie (np. czy nie są pomijane punkty odbioru, czy zachowywana jest 

częstotliwość), 

 kontroli właścicieli nieruchomości (np. w zakresie selektywnego zbierania odpadów). 

 

Z tego względu, w systemach, w których masa odpadów odbieranych od właścicieli 

nieruchomości nie wzbudza wątpliwości, uzasadnione jest przede wszystkim stosowanie 

rozwiązań umożliwiających osiągnięcie dwóch wymienionych wyżej celów. 

Najefektywniejszym sposobem z punktu widzenia tego rodzaju kontroli są systemy 

identyfikacji pojemników oparte na RFID (oraz identyfikacji worków w oparciu o kody 

kreskowe). W przypadku wdrażania tego rodzaju systemów, możliwe są następujące 

rozwiązania: 

 wariant dwusystemowy: 

o wdrożenie systemu w jednostce gminnej zapewniającej obsługę administracyjną 

SGOK służącego do pobierania oraz analizowania danych generowanych przez 

podmiot odbierający oraz 

o wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków przez podmiot odbierający 

odpady komunalne; 

 wariant jednosystemowy: 

o wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków przez podmiot odbierający 

odpady komunalne zawierającego opcję dostępu dla podmiotów trzecich (dostęp 

dla jednostki gminnej zapewniającej obsługę administracyjną SGOK na zasadzie 

logowania do systemu obcego). 
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Wśród gmin, które przeprowadziły wdrożenie wariantu dwusystemowego wskazać należy 

m.in. m.st. Warszawę oraz Miasto Otwock, natomiast wariant jednosystemowy wdrażają 

m.in. Miasto Kołobrzeg oraz Miasto Lublin.  

 

Na bazie ofert złożonych w ramach przetargu przeprowadzonego przez Miejski Zakład 

Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. (Tabela 43), w ramach Tabela 44 

przedstawiono ceny jednostkowe usług w zakresie implementacji rozwiązań technicznych 

służących identyfikacji pojemników na terenie gminy („chipowanie” pojemników tagami 

RFID).  

 

Tabela 44 Ceny jednostkowe – system RFID 

Lp. Wyszczególnienie Cena jednostkowa netto [zł] 

1. Dostawa identyfikatora do pojemnika o poj. 60-360 l 5,04 

2. Dostawa identyfikatora do pojemnika o poj. 1100 l 11,97 

3. Usługa oznaczenia pojemnika 2,00 

4. Dostawa urządzenia bezprzewodowego do 

inwentaryzacji pojemników 

5 900,00 

5. Licencja na oprogramowanie lub dostęp hostingowy 200,00 

 

Ponadto, do prawidłowego funkcjonowania systemu elektronicznego ewidencjonowania 

i potwierdzania odbioru odpadów komunalnych z terenu obsługiwanych nieruchomości, 

niezbędne jest wyposażenie pojazdów wykonawcy w system identyfikacji RFID pojemników. 

Poniżej wskazano szacunkowe koszty wykonawcy usługi odbioru z tego tytułu (których 

poniesienie mogłoby znaleźć przełożenie w cenie świadczenia usługi odbioru): 

 

a) wyposażenie pojazdu typu śmieciarka: 13 800 zł netto, 

b) wyposażenie pojazdu typu hakowiec: 7 400 zł netto, 

c) wyposażenie pojazdu typu HDS: 7 400 zł netto. 

 

Szablon kar umownych 

Dopełnieniem systemu kontroli SGOK dotyczącej sposobu gospodarowania odpadami przez 

przedsiębiorców odbierających oraz zagospodarowujących odpady powinny być jasno 

wyspecyfikowane kary umowne za brak realizacji zobowiązań wynikających 

z przeprowadzonych postępowań. Szablon określenia przedmiotowych kar w ramach umowy 

określono poniżej: 

 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w następujących sytuacjach:  
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1) za każdy przypadek nieuzasadnionego otwarcia odwłoka pojazdu lub rozładunku 

pojazdu poza miejscem instalacji lub bazy magazynowej wskazanych w Wykazie 

instalacji lub Wykazie baz magazynowo – transportowych, stanowiących 

załączniki do Oferty – w wysokości stanowiącej 1% Wynagrodzenia; 

2) za każdy rozpoczęty dzień posługiwania się pojazdem niespełniającym normy 

EN1501-01 lub równoważnej - w wysokości stanowiącej 0,02% Wynagrodzenia; 

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z winy Wykonawcy w zaopatrzeniu danej 

nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne, spełniające 

wymagania określone w OPZ - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty brutto 100 

zł oraz liczby gospodarstw domowych lub obiektów infrastruktury (np. lokali 

użytkowych) na danej nieruchomości, którym nie dostarczono wymaganego 

pojemnika lub pojemników; 

4) za każdy przypadek niedostarczenia właścicielowi nieruchomości worka lub 

worków na odpady komunalne wbrew postanowieniom OPZ lub dostarczenia 

właścicielowi nieruchomości worka lub worków niespełniających wymagań 

określonych w OPZ – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty brutto 10 zł oraz 

liczby gospodarstw domowych, którym nie dostarczono wymaganych worków; 

5) za każdy przypadek niedopełnienia obowiązku utrzymywania danego pojemnika 

w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zgodnie OPZ – 

w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty brutto 100 zł oraz liczby gospodarstw 

domowych na danej nieruchomości; 

6) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedłożeniu Harmonogramu Odbioru 

Odpadów, o którym mowa w OPZ - w wysokości stanowiącej 0,02% 

Wynagrodzenia; 

7) za każdy przypadek nieodebrania z winy Wykonawcy odpadów z danej 

nieruchomości w terminie wynikającym z Harmonogramu Odbioru Odpadów, o 

którym mowa w OPZ albo odebrania odpadów w innym terminie niż wynikający z 

tego Harmonogramu – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty brutto 500 zł oraz 

liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości, z których nie odebrano 

odpadów albo odebrane je w innym terminie; 

8) za każdy nieuzasadniony przypadek odebrania odpadów pojazdem nie 

zgłoszonym uprzednio Zamawiającemu przez Wykonawcę w Harmonogramie 

Odbioru Odpadów lub pojazdem nieprzeznaczonym do odbierania danego 

rodzaju odpadów, zgodnie z OPZ – w wysokości 1 000 zł; 

9) za każdy dzień, w którym Zamawiający, z winy Wykonawcy, nie miał dostępu do 

danych pozwalających na kontrolę stanu realizacji Przedmiotu Umowy, o których 

mowa w OPZ, przez łączny czas dłuższy niż 60 minut, albo każdy przypadek, w 
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którym dane te dostępne będą z opóźnieniem większym niż dopuszczalne 

zgodnie z OPZ - w wysokości 10 000 zł; 

10) za każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy we wdrożeniu lub trwającej przez 

łączny czas dłuższy niż 60 minut w danym dniu przerwy w funkcjonowaniu 

systemu identyfikacji pojemników RFID (ang. Radio-frequency identification), o 

którym mowa w OPZ – w wysokości 10 000 zł; 

11) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oznakowaniu pojemników elektroniczną 

etykietą identyfikacji pojemników RFID, zgodnie z OPZ - w wysokości stanowiącej 

iloczyn kwoty brutto 100 zł oraz liczby gospodarstw domowych lub obiektów 

infrastruktury (np. lokali użytkowych) na danej nieruchomości; 

12) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu miesięcznego sprawozdania 

z realizacji usługi - w wysokości stanowiącej 0,02% Wynagrodzenia; 

13) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w załatwieniu zgłoszeń (alertów)  

o nieprawidłowościach, reklamacjach i skargach, o których mowa w OPZ - w 

wysokości 0,01% Wynagrodzenia; 

14) za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie zawiera oznaczeń, o 

których mowa w OPZ - w wysokości brutto 100 zł. 

 

6.1.3 Działania w zakresie obsługi opłat 

Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi zespół czynności 

zmierzających do zapewnienia środków finansowych niezbędnych do pokrywania kosztów 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach obsługi opłat wyróżnia się 

następujące etapy: 

 

a) etap przyjmowania deklaracji, 

b) etap czynności sprawdzających, 

c) etap postępowań podatkowych (nieobligatoryjny), 

d) etap badania wpływu opłat, 

e) etap egzekucji administracyjnej (nieobligatoryjny). 

 

Poniższe szablonowe mapy procesów przedstawiają modelowy przebieg poszczególnych 

etapów w ramach obsługi opłat (pominięto etap egzekucji administracyjnej). 
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Rysunek 12 Modelowy przebieg poszczególnych etapów w ramach obsługi opłat – etap przyjmowania deklaracji 

 



 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konin w 2013 r. 

 
75 

maj 2014 

Rysunek 13 Modelowy przebieg poszczególnych etapów w ramach obsługi opłat – etap czynności sprawdzających 

 



 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konin w 2013 r. 

 
76 

maj 2014 

Rysunek 14 Modelowy przebieg poszczególnych etapów w ramach obsługi opłat – etap postępowań podatkowych 
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Rysunek 15 Modelowy przebieg poszczególnych etapów w ramach obsługi opłat – etap badania wpływu opłaty 
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Poza wymienionymi etapami, w ramach obsługi opłat wystąpić mogą zagadnienia związane 

z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa) oraz zwolnień przedmiotowych lub 

dopłat dla właścicieli nieruchomości (art. 6k ust. 4 UCPG). 

 

Deklaracje elektroniczne 

W odniesieniu do etapu przyjmowania deklaracji, w myśl art. 6m ust. 3 UCPG gmina jest 

zobowiązana do zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości składania deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w formie elektronicznej. Zgodnie zaś z art. 

6n ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, w ramach uchwały o wzorze deklaracji należy określić 

warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 

szczególności: 

 

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie 

z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

 

W odniesieniu do tego zagadnienia, należy wskazać, iż w praktyce wykształcone zostały 

mechanizmy umożliwiające istotne uproszczenie składania deklaracji drogą elektroniczną, co 

przyczynia się do zmniejszenia pracochłonności w ramach obsługi opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Jako dobrą praktykę należy wskazać rozwiązanie przyjęte na 

gruncie Uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, w myśl której „deklaracje składane drogą 

elektroniczną mogą zostać uwierzytelnione poprzez wprowadzenie kodu SMS wysłanego 

przez system elektroniczny podczas wprowadzania deklaracji na wskazany w deklaracji 

numer telefonu komórkowego. Zarządca systemu może dokonać dodatkowej weryfikacji w 

przypadku wystąpienia wątpliwości co do danych złożonych w deklaracji polegającej na 

wykonaniu połączenia telefonicznego, wysłaniu poczty elektronicznej lub wezwaniu osoby 

składającej deklaracje do wyjaśnienia”. Rozwiązanie przyjęte powołaną uchwałą pozwala na 

zwiększenie zainteresowania właścicieli nieruchomości formą elektronicznego składania 

deklaracji, z uwagi na brak konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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Czynności sprawdzające 

Na etapie czynności sprawdzających realizowane są działania organu podatkowego 

wynikające z art. 272 ustawy – Ordynacja podatkowa. Czynności te służą: 

 

1) sprawdzeniu terminowości: 

a) składania deklaracji, 

b) wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez 

inkasentów, 

2) stwierdzeniu formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1; 

3) ustaleniu stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności 

z przedstawionymi dokumentami. 

 

Podstawowym narzędziem do realizacji czynności sprawdzających jest kompletna baza 

właścicieli nieruchomości zobowiązanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. UCPG nie ustanowiła przepisów technicznych dotyczących 

tworzenia przedmiotowej bazy, stąd w praktyce jest ona tworzona na bazie: 

 

1) ewidencji podatkowej nieruchomości, 

2) rejestru mieszkańców, 

3) danych uzyskanych od spółek komunalnych świadczących usługi użyteczności 

publicznej, 

4) innych baz danych i rejestrów dostępnych dla organu podatkowego. 

 

Należy podkreślić, iż baza zawierająca fragmentaryczne dane na temat podmiotów 

zobowiązanych do ponoszenia opłaty stanowić może źródło długotrwałego zaniżania 

możliwych do uzyskania wpływów z tytułu opłaty. Stąd w przypadku niekompletności bazy, 

uzasadnione jest podejmowanie działań naprawczych, zmierzających do uzyskania 

rzeczywistych danych. Możliwym rozwiązaniem w tym zakresie jest wdrożenie systemu 

elektronicznego znakowania pojemników (chipy RFID), celem ich przyporządkowania do 

danych nieruchomości. Porównanie uzyskanych w wyniku znakowania danych na temat 

nieruchomości, z których odbierane są odpady z danymi zawartymi w deklaracjach o 

wysokości opłaty umożliwia stopniowe kompletowanie wiarygodnej bazy podmiotów 

zobowiązanych do ponoszenia opłaty. 

 

W odniesieniu do charakteru czynności sprawdzających należy podkreślić, iż stanowią one 

czynności odformalizowane. W szczególności, ich podjęcie nie wymaga wydania 

postanowienia o wszczęciu postępowania (odmiennie niż w przypadku postępowania 

podatkowego). Należy uwzględnić, iż w ramach aktualnie procedowanego projektu 
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nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakładane jest rozszerzenie 

uprawnień przysługujących organowi podatkowemu na etapie czynności sprawdzających, 

wynikające z następującego zapisu: „W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji przed 

wszczęciem postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wójt, burmistrz, prezydent miasta może wezwać właściciela 

nieruchomości do okazania faktur za wodę”. Z dotychczasowej praktyki wynika, iż w ramach 

obecnego brzmienia UCPG zobowiązanie do okazania faktur za zużycie wody dopuszczalne 

jest dopiero na etapie sformalizowanego postępowania podatkowego (co istotnie wydłuża 

proces weryfikacji deklaracji z uwagi na procedurę tego postępowania, wynikającą z ustawy 

– Ordynacja podatkowa). W związku z projektowanym rozszerzeniem kompetencji organu 

podatkowego, konieczne jest podjęcie stosownych działań przygotowawczych, np. poprzez 

ustalenie średniego zużycia wody na terenie gminy na bazie zbiorczych informacji 

uzyskanych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (za niewystarczające uznać 

należy opieranie się na normach zużycia wody ustanowionych Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody, z uwagi na fakt, iż normy te, ustanowione 12 lat temu, nie odpowiadają obecnym 

tendencjom w zakresie zużycia wody). 

 

Postępowania podatkowe (art. 6o UCPG) 

W odniesieniu do postępowań podatkowych opartych na art. 6o UCPG należy wskazać, iż 

również w tym zakresie projektowane są zmiany zapisów ustawowych. W ramach obecnego 

projektu zakładane jest następujące brzmienie art. 6o ust. 1: „W razie niezłożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę dostępne dane, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w 

przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”. Należy 

podkreślić, iż zmniejszenie rygoryzmu niniejszego przepisu ma charakter pozorny, bowiem 

pomimo umożliwienia ustalania wysokości opłaty na podstawie uzasadnionych szacunków w 

przypadku braku danych, nadal w celu wydania przedmiotowej decyzji niezbędne jest 

wykazanie uzasadnionych wątpliwości. Niewystarczające w takim przypadku wydaje się 

opieranie decyzji na uprawdopodobnieniu zamiast przedstawienia konkretnych dowodów 

(rzeczowych, osobowych itp.). Zgodnie ze znaczeniem pojęcia „uprawdopodobnienie” w 

terminologii prawa administracyjnego, przytoczonym m.in. w postanowieniu WSA w Opolu z 

dnia 5 maja 2008 r., sygn. II SA/Op 555/07, „uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym 

dowodu w znaczeniu ścisłym, nie daje pewności, lecz tylko wiarygodność 

(prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie, jest dopuszczalne, gdy przewidują go 
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przepisy szczegółowe, dopuszcza ustalenie okoliczności faktycznych bez przeprowadzania 

postępowania dowodowego”19. 

 

Niezależnie od powyższego, wątpliwy jest okres, w stosunku do którego decyzja określonej 

w art. 6o wywołuje skutek prawny. Dopuszczalne interpretacje w tym zakresie zawarte 

zostały w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 17 marca 2014 r., sygn. I SA/Bk 30/14. W 

przedmiotowym orzeczeniu skład orzekający wskazał co następuje: 

 

„Wskazany przepis [art. 6o UCPG] stanowi podstawę do wydawania decyzji określających 

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach nie zawiera przepisów regulujących procedurę wydawania takich 

decyzji i ich zawartość. Biorąc pod uwagę treść odesłania z art. 6q ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Należy zatem przyjąć, że 

decyzja, o której mowa w art. 6o, stanowi w istocie decyzję określającą, o której mowa w art. 

21 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 

749 ze zm.). Norma wyrażona w tym przepisie stanowi, że jeżeli w postępowaniu 

podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, 

nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość 

zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje 

decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. Przepisy ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wyjaśniają, jakiego okresu ma dotyczyć 

postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W tym zakresie możliwe jest przyjęcie dwóch rozwiązań. 

 

Po pierwsze, skoro decyzja określająca wysokość opłaty zastępuje deklarację, a w deklaracji 

wskazuje się wysokość opłaty za jeden miesiąc, to także decyzja winna określać wysokość 

miesięcznej opłaty. Na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Ust. 2 art. 6m 

stanowi z kolei, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 

odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

                                                      
19

 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C6D23B0AD1 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana. Deklaracja o wysokości opłaty ma zatem charakter bezterminowy, 

prawidłowo wskazana niej wysokość miesięcznej opłaty obowiązuje do czasu zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na 

danej nieruchomości właściciel nieruchomości, co winno skutkować złożeniem nowej 

deklaracji. Analogicznie należałoby traktować określenie wysokości opłaty w decyzji wydanej 

na podstawie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Określona w niej 

wysokość opłaty obowiązywałaby do czasu uchylenia lub zmiany decyzji. 

 

Druga możliwość, to wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za konkretne okresy, 

w których powstał obowiązek jej uiszczenia oraz uległ on konkretyzacji. Stosownie do art. 6i 

obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: (1) 

w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 - za każdy miesiąc, w którym na 

danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; (2) w przypadku nieruchomości, o których 

mowa w art. 6c ust. 2 - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady 

komunalne. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje zatem z końcem miesiąca, w którym na 

danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstały odpady komunalne. Z tego 

względu wydając decyzję organ winien ograniczyć się do tych miesięcy, za które powstało 

zobowiązanie do uiszczenia opłaty. 

 

W ocenie Sądu decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie stanowi wiernego odpowiednika ukształtowanej przez ustawodawcę 

deklaracji. Decyzja określająca powinna wskazywać wprost okres, którego dotyczy i nie 

powinna ona działać do przodu. Organ zatem, wydając decyzję określającą powinien 

ograniczyć się jedynie do tych miesięcy, za które zobowiązanie do uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi już powstało. Argumentem przemawiającym za 

takim stanowiskiem jest przede wszystkim brak możliwości zmiany decyzji, w przypadku, gdy 

po jej wydaniu nastąpi zmiana okoliczności faktycznych rzutujących na wysokość opłaty, gdy 

właściciel nieruchomości nie składa deklaracji. W obrocie prawnym pozostałaby, bowiem 

decyzja określająca wadliwą kwotę opłaty, która ze względu na swą ostateczność powinna 

być zmieniona, nie sposób zaś wskazać na prawidłowy tryb, który umożliwiałby zmianę lub 

uchylenie takiej decyzji. W tym zakresie Sąd w pełni podziela stanowisko wyrażone w 

doktrynie - R. Dowgier, Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – aspekty proceduralne, Przegląd podatków lokalnych i finansów 

samorządowych, styczeń 2014, s. 20, zaaprobowane w wyroku tut. Sądu z 26 lutego 2014 r., I 

SA/Bk 630/13. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, decyzja określająca wysokość opłaty, w ocenie Sądu powinna 

odnosić się do tych miesięcy, za które powstał obowiązek jej uiszczenia”20. 

 

Należy wskazać, iż powyższa interpretacja jest odmienna od wynikającej np. z wyroku WSA w 

Rzeszowie z dnia 10 lutego 2014 r., sygn. II SA/Rz 1260/1321. W ramach przedmiotowej 

sprawy, sąd administracyjny nie dopatrzył się uchybienia decyzji wydanej na podstawie art. 

6o UCPG, pomimo ustalenia w niej opłaty miesięcznej, określonej w ramach decyzji jako 

płatna „począwszy od miesiąca sierpnia 2013 r.” (tj. od tego miesiąca „na przyszłość”). 

Jednocześnie, na zarzut skarżącej spółdzielni mieszkaniowej, iż w ramach decyzji nie jest 

uwzględniana ciągła zmienność osób zamieszkujących nieruchomość (decyzja wskazuje 

jednolitą miesięczną opłatę), sąd wskazał na treść art. 6m ust. 2 UCPG, zgodnie z którą „w 

przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany”. Należy 

przyjąć, iż zaprezentowane rozumowanie składu orzekającego zmierza do stanowiska, iż 

złożenie deklaracji o wysokości opłaty po wydaniu decyzji określonej w art. 6o powoduje 

wygaśnięcie tej decyzji z mocy prawa i ustalenie wysokości opłaty na podstawie następczej 

deklaracji. Rozstrzygnięcie wątpliwości w tym zakresie możliwe w przypadku wydania 

stosownego orzeczenia przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

 

Powołany wyrok WSA w Rzeszowie wskazuje również na inne istotne zagadnienie konieczne 

do uwzględnienia na etapie czynności sprawdzających. Sąd ten potwierdził interpretację 

prezentowaną przez Ministerstwo Środowiska, zgodnie z którą art. 2 ust. 3 UCPG powinien 

być odczytywany w ten sposób, iż tworzy po stronie zarządów wspólnot oraz spółdzielni 

mieszkaniowych obowiązek w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty oraz 

ponoszenia opłaty, co równocześnie oznacza, iż w opinii składu orzekającego obowiązku 

takiego nie można przypisać właścicielom mieszkań wydzielonych wieczystoksięgowo w 

ramach budynków wielolokalowych, dla których ustanowiony zarząd. Należy również 

wskazać, iż zgodnie z projektem nowelizacji UCPG, art. 2 ust. 3 ustawy ma przybrać 

następujące brzmienie: „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem lub budynkami 

wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela 

nieruchomości obciążają osobę lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 

80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został 

wybrany, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowych - zarząd spółdzielni w rozumieniu 

                                                      
20

 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D33BE7A350 
21

 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1067194C36 
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ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)”. Intencją 

ustawodawcy, podkreśloną w uzasadnieniu do projektu, jest usankcjonowanie wiodącej 

interpretacji wskazanego przepisu, na bazie której to zarządy wspólnot i spółdzielni 

mieszkaniowych są odpowiedzialnymi z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Egzekucja administracyjna 

W odniesieniu do etapu egzekucji administracyjnej, przywoływany powyżej projekt 

nowelizacji zakłada usunięcie art. 6qa UCPG, na bazie którego 

wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta przysługuje status organu egzekucyjnego w 

odniesieniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa zmiana 

ustawy spowoduje powrót do zasad ogólnych w tym zakresie, zgodnie z którymi organem 

egzekucyjnym w odniesieniu do tej opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego, a jedynie 

wyjątkowo status ten przysługuje wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta (dotyczy to 

jedynie gmin określonych w załączniku do ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie 

zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych). 

 

Sposób zapewnienia świadczenia usług dodatkowych 

Pobocznie należy wskazać zasady działania w przypadku realizacji przez gminę tzw. usług 

dodatkowych, określonych w art. 6r ust. 4 UCPG. Zgodnie z powołanym przepisem, „rada 

gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te 

usługi”. Zasadniczo, uchwały rad gmin w tym przedmiocie dotyczą usługi dostarczania 

pojemników, odbioru ponadwymiarowej ilości odpadów komunalnych lub usług w zakresie 

utrzymania czystości pojemników. Jak wynika z przepisu, usługi te świadczone są przez 

gminę na zasadzie stricte cywilnoprawnej (stąd określenie „cena za te usługi”). Poniższy 

schemat prezentuje konieczne działania w przypadku zamiaru udostępniania właścicielom 

nieruchomości usług dodatkowych w rozumieniu art. 6r ust. 4 UCPG. 

 



 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konin w 2013 r. 

 
85 

maj 2014 

Rysunek 16 Świadczenie usług dodatkowych 

 
 

Jak wynika z powyższego schematu, w obrębie usług dodatkowych występują następujące 

obszary problemowe: 

 

 możliwe jest wystąpienie sytuacji, w których ustalone ceny usług dodatkowych 

będą zaniżone w stosunku do kosztów ponoszonych przez gminę na ich 

zapewnienie (w praktyce częsta sytuacja), 

 wykonanie usługi dodatkowej wymaga sporządzenia umowy cywilnoprawnej 

między gminą a właścicielem nieruchomości – możliwe jest w tym zakresie 

ustanowienie pełnomocnictwa dla podmiotu świadczącego usługi dodatkowe do 

reprezentowania gminy, jednak problematyczna pozostaje rzeczywista organizacja 

procesu zawierania umów (praktyczne doświadczenia gmin w tym zakresie 

wskazują nie niską skłonność właścicieli nieruchomości do zawierania umów na tak 

niskocenne usługi, jak np. mycie pojemników), 

 problematyczne jest egzekwowanie należności z tytułu opłaty za świadczenie usług 

podstawowych, z uwagi na fakt, iż koszty działań w tym zakresie (np. opłata za 
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nadanie listu poleconego w przedmiocie wezwania do uiszczenia należności) mogą 

niekiedy przewyższać wysokość zaległości, 

 realizacja procesu obsługi usług dodatkowych (przyjmowanie zgłoszeń o 

zapotrzebowaniu, obsługa księgowa, egzekwowanie należności, kontakt z 

podmiotem świadczącym usługi) wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów w 

ramach obsługi administracyjnej. 
 

Z uwagi na powyższe, świadczenie usług dodatkowych przez gminę wydaje się 

nieuzasadnione, zwłaszcza w kontekście możliwości włączenia niektórych typów działalności 

„dodatkowych” (dostarczanie pojemników i worków oraz dezynfekcja pojemników) w zakres 

usług „podstawowych”, świadczonych przez gminę w oparciu o uchwałę wydaną na 

podstawie art. 6r ust. 3 UCPG.  

 

6.1.4 Działania organizatorskie 

W zakres działań o charakterze organizatorskim dotyczących SGOK zaliczyć należy: 

 

 powołanie właściwej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań 

obsługi administracyjnej (oraz ewentualnie innych zadań systemowych) w ramach 

SGOK, 

 zapewnienie wykonywania niezbędnych usług powiązanych (np. zapewnienia 

pojemników i worków na odpady). 

 

W odniesieniu do pierwszej grupy działań organizatorskich, należy wskazać, iż stanowią one 

istotny obszar możliwej optymalizacji funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, „w celu wykonywania zadań gmina 

może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, (…)” 

(art. 9 ust. 1 ustawy). Przepisem szczególnym w tym zakresie jest art. 33 ust. 1 powołanej 

ustawy, zgodnie z którym „wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy”. W myśl tego 

zapisu ten zakres zadań gminy, które zostały ustawowo przypisane organowi wykonawczemu 

mogą być wykonywane jedynie przez powołaną w tym celu jednostkę, tj. urząd gminy 

(funkcjonujący w formie jednostki budżetowej). Jednakże, zgodnie z aktualną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, zapis ten w zasadzie nie stanowi 

ograniczenia do przekazywania innym podmiotom kompetencji tej kategorii zadań, z uwagi 

na brzmienie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Powołany przepis stanowi, iż „do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może 

upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i 
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podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1”22. Powoduje to, iż zasadniczy zakres działań w 

ramach obsługi administracyjnej SGOK (ustawowo przypisanych gminie lub bezpośrednio 

organowi wykonawczemu) może być przedmiotem różnorodnych rozwiązań organizacyjnych 

(w tym polegających na częściowym outsourcingu usług publicznych). Zagadnienie to 

obrazuje poniższy schemat. 

 

 
 

Zagadnienie możliwości powierzenia zadań obsługi administracyjnej SGOK podmiotom 

zewnętrznym w stosunku do urzędu gminy było przedmiotem orzecznictwa sądów 

                                                      
22

 Konstrukcja przepisu nawiązuje do art. 39 ust. 1 USG, regulującego domniemanie kompetencji wójta w 
zakresie wydawania decyzji administracyjnych. 
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administracyjnych. Aktualna linia orzecznicza ukształtowana została na bazie sporu 

interpretacyjnego pomiędzy Miastem Lubin a Wojewodą Dolnośląskim, dotyczącego: 

 

 Uchwały Nr XXX/227/12 Rada Miejska w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 r. w 

sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o. o. w Lubinie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i 

porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin, 

 Uchwały Nr XXX/229/12 Rada Miejska w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 r. w 

sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. 

 

W stosunku do obu wymienionych uchwał, Wojewoda Dolnośląski skierował skuteczne 

skargi do WSA we Wrocławiu, wskazując na naruszenie prawa przez Radę Miejską. 

Przedmiotem skarg było domniemane przekroczenie uprawnień przez Radę Miejską z uwagi 

na dokonanie powierzenia zadań własnych oraz upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej bez stosownego przepisu 

kompetencyjnego. Wojewódzki sąd administracyjny uznał, iż powołane art. 4 ust. 1 pkt 1 

ustawy o gospodarce komunalnej oraz art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym nie 

mogą być podstawą do takiego rodzaju czynności Rady. Naczelny Sąd Administracyjny w 

wyrokach wydanych na podstawie skarg kasacyjnych sformułowanych przez Miasto Lubin 

(wyrok NSA z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. II OSK 2283/1323 oraz wyrok NSA z dnia 26 

listopada 2013 r., sygn. II OSK 2409/1324) przyjął odmienną interpretację i w całości 

zaakceptował argumentację Miasta wskazującą, iż wskazane wyżej przepisy dają podstawę 

do elastycznego organizowania obsługi administracyjnej w ramach SGOK. Powołane wyroki 

stanowią fundamentalne rozstrzygnięcia z punktu widzenia zasad realizacji działań 

organizatorskich w obrębie obsługi administracyjnej SGOK. 

 

W ramach poniższego schematy zaprezentowano przykład wdrożonego przez jedno z 

polskich miast rozwiązania organizacyjnego polegającego na współdzieleniu kompetencji w 

zakresie gospodarki odpadami przez spółkę komunalną oraz poszczególne komórki 

organizacyjnego w ramach urzędu miasta. 

 

 

                                                      
23

 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BDB2ADC342 
24

 http://www.naszawokanda.pl/orzeczenie/y1guz/nsa,II-OSK-2409- 
 13,utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_skargi_organow_nadzorczych_uchwaly_rady/ 
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Rysunek 17 Przykład wdrożonego przez jedno z polskich miast rozwiązania organizacyjnego polegającego na współdzieleniu kompetencji w zakresie 
gospodarki odpadami przez spółkę komunalną oraz poszczególne komórki organizacyjnego w ramach urzędu miasta 

 



 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konin w 2013 r. 

 
90 

maj 2014 

Założeniem powyższego podziału kompetencji jest skupienie zasadniczych kompetencji 

organizacyjnych w zakresie gospodarki odpadami w ramach podmiotu dysponującego 

istotnymi doświadczeniami praktycznymi w zakresie tej działalności, tj. spółce komunalnej 

prowadzącej gminną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych25. W ramach 

zaprezentowanego przykładu przyjęto jednocześnie, iż zadaniem urzędu gminy powinny być: 

 

 nadzór strategiczny nad SGOK, polegający m.in. na kontroli realizacji umowy w 

zakresie obsługi administracyjnej SGOK zawartej między gminą a spółką 

komunalną, 

 zadania komórki rachunkowości określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z 

dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, tj. ewidencjonowanie 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dokonywanie przypisów 

należności w ramach systemu finansowo-księgowego), monitorowanie stopnia 

zaspokojenia należności oraz wystawianie upomnień w przypadku braku 

dokonania wpłaty26, 

 zadania w zakresie egzekucji administracyjnej, 

 sporządzanie sprawozdań przekazywanych urzędowi marszałkowskiemu, 

 prowadzenie rejestru działalności regulowanej. 

 

Powyższe wdrożenie dokonane zostało w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce 

komunalnej oraz art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. W celu powierzenia usługi 

publicznej w drodze bezprzetargowej posłużono się wytycznymi określonymi w ramach 

orzecznictwa ETS dotyczącego udzielania zamówień podmiotom wewnętrznym, 

zapoczątkowanego wyrokiem z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie  C-107/98 Teckal. 

Zgodnie z linią orzeczniczą ETS w tym przedmiocie27, powierzenie wykonywania zadania 

własnego gminy spółce komunalnej nie wymaga stosowania procedur prawa zamówień 

publicznych w przypadku, gdy: 

 

                                                      
25

 Za dodatkowy argument uznać można brak obowiązku spółki komunalnej co do stosowania ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – może to prowadzić do zwiększenia elastyczności w 
zatrudnianiu w ramach obsługi administracyjnej SGOK. 
26

 Argumentem za pozostawieniem tej funkcji w ramach urzędu miasta jest brzmienie art. 6r ust. 1 UCPG, 
zgodnie z którym „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy”. W związku z 
powyższym, konieczne jest ewidencjonowanie tej opłaty bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym 
wykorzystywanym przez gminę. 

27
 Por. również wyrok ETS z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt Halle 
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 model funkcjonowania spółki, w odniesieniu do realizacji zadania własnego, jest 

tożsamy z zasadami funkcjonowania podmiotu wewnętrznego pozostającego w 

strukturach organizacyjnych gminy oraz 

 istotna część działalności spółki stanowi wykonywanie zadania własnego gminy, 

wraz ze sprawującym nad nią taką kontrolę organem lub organami.  
 

Tożsamość z zasadami funkcjonowania podmiotu wewnętrznego zachodzi wtedy, gdy gmina 

posiada faktyczną kontrolę nad działalnością spółki (co wynika np. z wykonywania uprawnień 

właścicielskich na bazie ustawy – Kodeks spółek handlowych)28. 

 

Istotna część działalności spółki stanowi wykonywanie zadania własnego gminy, o ile 

podstawowym źródłem przychodów spółki są działania związane z realizacją tego zadania. 

 

Należy wskazać, iż dotychczasowe reguły powierzania zadań własnych gminy na bazie 

zamówień in-house obowiązywać będą do czasu implementacji Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. Jak wynika z art. 12 Dyrektywy: 

 

„1. Zamówienie publiczne udzielone przez instytucję zamawiającą osobie prawa prywatnego 

lub publicznego nie jest objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są 

wszystkie następujące warunki:  

 

a) instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do 

kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;  

b) ponad 80 % działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach 

wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą sprawującą 

kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję 

zamawiającą;  

 

oraz 

 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 

prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze 

niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów 

ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierających decydującego wpływu 

na kontrolowaną osobę prawną.  

 

                                                      
28

 Wyrok ETS w sprawie C-458/03, Parking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen i Stadtwerke Brixen AG. 
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Uznaje się, że instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną 

do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami w rozumieniu akapitu pierwszego lit. 

a), jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje 

kontrolowanej osoby prawnej. Kontrolę tę może sprawować także inna osoba prawna, która 

sama jest kontrolowana w ten sam sposób przez instytucję zamawiającą.  

 

2. Ust. 1 ma także zastosowanie w przypadku, gdy kontrolowana osoba prawna będąca 

instytucją zamawiającą udziela zamówienia instytucji zamawiającej sprawującej nad nią 

kontrolę lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tę samą instytucję zamawiającą, pod 

warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się zamówienia publicznego, nie ma 

bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego 

o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów 

ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierających decydującego wpływu na 

kontrolowaną osobę prawną. 

 

3. Niemniej jednak instytucja zamawiająca, która nie sprawuje nad osobą prawa prywatnego 

lub publicznego kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić zamówienia publicznego tej 

osobie prawnej bez zastosowania przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są 

wszystkie następujące warunki:  

 

a) instytucja zamawiająca, wspólnie z innymi instytucjami zamawiającymi, sprawuje kontrolę 

nad daną osobą prawną podobną do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi jednostkami;  

 

b) ponad 80 % działalności tej osoby prawnej jest prowadzone w ramach wykonywania 

zadań powierzonych jej przez instytucje zamawiające sprawujące kontrolę lub przez inne 

osoby prawne kontrolowane przez te same instytucje zamawiające;  

 

oraz  

 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, 

z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i 

nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z 

Traktatami, oraz nie wywierających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawną.  

 

Do celów akapitu pierwszego lit. a) instytucje zamawiające sprawują wspólnie kontrolę nad 

daną osobą prawną, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:  
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(i) w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele 

wszystkich uczestniczących instytucji zamawiających. Poszczególni przedstawiciele mogą 

reprezentować niektóre lub wszystkie uczestniczące instytucje zamawiające; 

(ii) wspomniane instytucje zamawiające są w stanie wspólnie wywierać decydujący wpływ na 

cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej;  

oraz  

(iii) kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami instytucji  

zamawiających sprawujących nad nią kontrolę. 

 

4. Umowa zawarta wyłącznie pomiędzy dwiema lub więcej instytucjami zamawiającymi 

wykracza poza zakres stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są wszystkie 

następujące warunki:  

 

a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi instytucjami 

zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które muszą one wykonać, 

z myślą o realizacji celów, które im wspólnie przyświecają;  

 

b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym;  

 

oraz  

 

c) uczestniczące instytucje zamawiające wykonują na otwartym rynku mniej niż 20 % 

działalności będących przedmiotem współpracy.  

 

5. Do celów ustalenia odsetka działalności, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. b), 

ust. 3 akapit pierwszy lit. b) i ust. 4 lit. c) uwzględnia się średni całkowity obrót – lub 

odpowiednią alternatywną miarę opartą na działalności, taką jak koszty poniesione przez 

odnośną osobę prawną lub instytucję zamawiającą – w odniesieniu do usług, dostaw i robót 

budowlanych za trzy lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Jeżeli, ze względu na datę 

utworzenia odnośnej osoby prawnej lub instytucji zamawiającej, lub rozpoczęcia przez nie 

działalności lub ze względu na reorganizację ich działalności, dane dotyczące obrotu – lub 

alternatywna miara oparta na działalności, taka jak koszty – za poprzednie trzy lata są 

niedostępne lub nieprzydatne, wystarczające jest wykazanie, że miara działalności jest 

wiarygodna, szczególnie za pomocą prognoz handlowych”. 

 

Implementacja zasad powyższej Dyrektywy powinna nastąpić do końca I kwartału 2016 r. 

 



 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konin w 2013 r. 

 
94 

maj 2014 

W obecnym stanie prawnym, jak również na etapie obowiązywania implementacji 

Dyrektywy, dla wypełnienia procedury powierzenia zadania własnego w zakresie obsługi 

administracyjnej SGOK, za niezbędne uznać należy: 

 

 podjęcie stosownej uchwały przez radę gminy w przedmiocie powierzenia zadania 

własnego (w odniesieniu do zadań określonych w UCPG jako zadania gminy w 

ramach obsługi administracyjnej), 

 podjęcie stosownej uchwały przez radę gminy w przedmiocie upoważnienia 

zarządu spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej (w odniesieniu do zadań określonych w UCPG jako zadania organu 

wykonawczego w ramach obsługi administracyjnej), 

 dostosowanie umowy lub statutu spółki do wymogów realizacji usługi w ogólnych 

interesie gospodarczym (określenie, iż podmiot działa w celu realizacji usług 

użyteczności publicznej), 

 zawarcia umowy wykonawczej między gminą a spółką komunalną precyzującej 

zobowiązania stron, wynagrodzenie spółki oraz zasady jego rozliczania, jak również 

zabezpieczającej spółkę przed wystąpieniem niedozwolonej pomocy publicznej. 

 

Poruszona powyżej kwestia pomocy publicznej wymaga szczególnego uwzględnienia. Zasady 

w zakresie pomocy publicznej wynikają w przeważającej mierze z przepisów prawa 

europejskiego. Podstawową regulacją w zakresie pomocy publicznej jest art. 107 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE). Zgodnie z tym przepisem, za pomoc 

publiczną uznaje się przysporzenie finansowe, które spełnia łącznie następujące przesłanki: 

 

 jest przyznawane przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów 

państwowych w jakiejkolwiek formie, 

 stanowi selektywną korzyść dla konkretnych przedsiębiorstw, 

 zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem, 

 wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. 

 

Regulacje dotyczące pomocy publicznej mają charakter uniwersalny w tym kontekście, iż – 

co do zasady – znajdują zastosowanie do wszelkiego typu podmiotów realizujących działania 

o charakterze gospodarczym. Wyjątki w tym zakresie dotyczą jedynie podmiotów ściśle 

określonych przepisami prawa europejskiego. W tym miejscu należy przywołać zapis art. 106 

ust. 2 TfUE, w myśl którego, „przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami 

świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym lub mające charakter monopolu 

skarbowego podlegają normom Traktatów, zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, 

w jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu 
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poszczególnych zadań im powierzonych. Rozwój handlu nie może być naruszony w sposób 

pozostający w sprzeczności z interesem Unii”. Przepis ten stanowi podstawę do ograniczenia 

stosowania niektórych zasad traktatowych w stosunku do przedsiębiorców obciążonych 

obowiązkiem wykonywania usługi publicznej, m.in. poprzez złagodzenie rygorów w zakresie 

pomocy publicznej. 

 

W celu prawidłowej interpretacji pojęcia usług publicznych, niezbędne jest uwzględnienie 

zarówno zapisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i dorobku orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wydawanych przez Komisję Europejską 

dokumentów o charakterze soft-law. 

 

Zgodnie z art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, „bez uszczerbku dla artykułu 4 

Traktatu o Unii Europejskiej i artykułów 93, 106 i 107 niniejszego Traktatu oraz zważywszy na 

miejsce, jakie usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym zajmują wśród 

wspólnych wartości Unii, jak również ich znaczenie we wspieraniu jej spójności społecznej 

i terytorialnej, Unia i Państwa Członkowskie, każde w granicach swych kompetencji 

i w granicach stosowania Traktatów, zapewniają, aby te usługi funkcjonowały na podstawie 

zasad i na warunkach, w szczególności gospodarczych i finansowych, które pozwolą im 

wypełniać ich zadania. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń 

zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają te zasady i określają te warunki, 

bez uszczerbku dla kompetencji, które Państwa Członkowskie mają, w poszanowaniu 

Traktatów, do świadczenia, zlecania i finansowania takich usług”. 

 

Wskazanym w powołanym przepisie usługom świadczonym w ogólnym interesie 

gospodarczym poświęcony został Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 stycznia 2001 r. – 

Usługi użyteczności publicznej w Europie (2001/C 17/04). Jak stwierdzono w Komunikacie, 

„w pewnych okolicznościach, szczególnie tam gdzie siły rynkowe same nie zapewniają 

zadowalającego poziomu świadczenia usług, władze publiczne mogą nałożyć na pewnych 

przedsiębiorców obowiązki w interesie publicznym, i jeśli to stosowne, przyznać im 

szczególne lub wyłącznie prawa i/lub opracować mechanizm finansowania świadczenia tych 

usług”.  

 

Ponadto, zgodnie z pkt 22 Komunikatu, „swoboda definicji przysługująca Państwom 

Członkowskim oznacza, że Państwa Członkowskie mają przede wszystkim obowiązek 

zdefiniować, co uważają za usługę użyteczności publicznej w oparciu o szczególne cechy 

działalności. Definicja ta może podlegać kontroli jedynie pod względem błędów oczywistych. 

Państwa Członkowskie mogą przyznać prawa szczególne lub wyłączne konieczne dla 

przedsiębiorców, którym powierzono wykonywanie takich zadań, regulować ich działalność i, 
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jeśli to stosowne, dofinansowywać je. W dziedzinach nie objętych szczegółowo regulacją 

Wspólnoty Państwa Członkowskie posiadają szeroki margines swobody w kształtowaniu 

swojej polityki, która może podlegać kontroli jedynie pod względem błędu oczywistego. To, 

czy usługa ma być uznana za usługę użyteczności publicznej i w jakim sposób powinna 

funkcjonować stanowi kwestie rozstrzygane przede wszystkim lokalnie. Rolą Komisji jest 

zapewnienie, by zastosowane środki były zgodne z prawem Wspólnoty. W każdym jednak 

przypadku, aby zastosowanie miał wyjątek przewidziany w art. 86(2) [obecnie 106 ust. 2 

TfUE], misja usługi publicznej musi być jasno zdefiniowana i wyraźnie powierzona na mocy 

aktu władzy publicznej (w tym umowy). Obowiązek ten jest konieczny dla zapewnienia 

obywatelom pewności prawnej i przejrzystości, oraz jest niezbędny Komisji do wykonywania 

oceny proporcjonalności”. 

 

Powyższe oznacza, iż w stosunku do usług określanych w prawodawstwie danego Państwa 

Członkowskiego jako usługi publiczne, możliwe jest stosowanie stosownych wyłączeń 

w zakresie obowiązywania reguł pomocy publicznej. Sposób praktycznego interpretowania 

tych wyłączeń wynika z bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w tym przedmiocie. Kluczowe z tego punktu widzenia znaczenie posiada orzeczenie z dnia 

24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH, którym Trybunał ugruntował 

praktykę interpretacyjną dotyczącą sposobu pojmowania pomocy publicznej w kontekście 

usług użyteczności publicznej. Uniwersalny charakter sformułowanych w tym orzeczeniu 

założeń, wypracowanych na bazie sektora transportu, wpłynął na możliwość ich stosowania 

również w ramach pozostałych sektorów usługowych. Zgodnie z powołanym wyrokiem, 

„w zakresie, w jakim interwencję państwa należy uznać za rekompensatę stanowiącą 

świadczenie wzajemne za świadczenia przedsiębiorstw będących beneficjentami w celu 

wykonania zobowiązań do świadczenia usług publicznych, tak że przedsiębiorstwa te 

w rzeczywistości nie uzyskują z tego tytułu korzyści finansowych, a zatem interwencja taka 

nie skutkuje uprzywilejowaniem tych przedsiębiorstw względem przedsiębiorstw 

konkurencyjnych, interwencja ta nie mieści się w zakresie stosowania art. (107 ust. 1 

Traktatu). Jednak, aby w konkretnym przypadku można było uniknąć zakwalifikowania takiej 

rekompensaty jako pomocy państwa, powinny zostać spełnione określone przesłanki.  

— (…) Po pierwsze, przedsiębiorstwo będące beneficjentem powinno być rzeczywiście 

obciążone wykonaniem zobowiązań do świadczenia usług publicznych i zobowiązania te 

powinny być jasno określone. (…) 

— (…) Po drugie, parametry, na których podstawie obliczona jest rekompensata, muszą być 

wcześniej ustalone w obiektywny i przejrzysty sposób, tak aby nie powodowała ona 

powstania dodatkowej korzyści ekonomicznej, która mogłaby powodować uprzywilejowanie 

przedsiębiorstwa będącego beneficjentem względem przedsiębiorstw z nim konkurujących. 

(…) Zrekompensowanie przez państwo członkowskie strat poniesionych przez 
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przedsiębiorstwo bez uprzedniego ustalenia parametrów tej rekompensaty, jeżeli następnie 

okaże się, że działalność w zakresie pewnych usług publicznych w ramach wykonywania 

zobowiązań do świadczenia usług publicznych nie była wykonalna ekonomicznie, stanowi 

interwencję finansową, która wchodzi w zakres pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 

(107 ust. 1 Traktatu).  

— (…) Po trzecie, rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia całości 

lub części kosztów poniesionych w celu wykonania zobowiązań do świadczenia usług 

publicznych, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz rozsądnego zysku (…).  

— (…) Po czwarte, jeżeli wybór przedsiębiorstwa, któremu ma zostać powierzone 

wykonywanie zobowiązań do świadczenia usług publicznych, nie został w danym przypadku 

dokonany w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, pozwalającej na 

wyłonienie kandydata zdolnego do świadczenia tych usług po najniższym koszcie dla 

społeczności, poziom koniecznej rekompensaty powinien zostać ustalony na podstawie 

analizy kosztów, jakie przeciętne przedsiębiorstwo, prawidłowo zarządzane i wyposażone 

w środki transportu odpowiednio do tego, by móc uczynić zadość wymogom stawianym 

usługom publicznym, poniosłoby na wykonanie takich zobowiązań, przy uwzględnieniu 

związanych z nimi przychodów oraz rozsądnego zysku osiąganego przy wypełnianiu tych 

zobowiązań”. 

 

Łączne spełnienie powyższych przesłanek pozwala na uznanie dofinansowania realizacji 

usług publicznych za nie stanowiące pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TfUE. 

Należy podkreślić, iż stosowanie tego wyłączenia znajduje uzasadnienie jedynie w przypadku, 

gdy dane przysporzenie wypełnia łącznie cztery przesłanki istnienia pomocy publicznej 

określone art. 107 ust. 1 TfUE (tj. iż nie występują uwarunkowania uniemożliwiające 

zakwalifikowanie przysporzenia jako pochodzącego z zasobów państwowych, prowadzącego 

do powstania selektywnej korzyści, zakłócającego konkurencję lub grożącego takim 

zakłóceniem i wpływającego na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi). W 

przypadku zaś, gdy choćby jedna z tych przesłanek nie jest spełniona, wynik testu Altmark 

nie wpływa na rozstrzygnięcie co do występowania pomocy publicznej. W odniesieniu do 

obsługi administracyjnej SGOK oznacza to, iż jeżeli wynagrodzenie spółki komunalnej 

realizującej to zadanie ustalone jest na poziomie rynkowym i nie stanowi nieuzasadnionego 

przysporzenia na rzecz spółki, nie stanowi ono selektywnej korzyści dla przedsiębiorcy, 

wobec czego nie ma ono charakteru pomocy publicznej (nie spełnia jednej z przesłanek art. 

107 ust. 1 TfUE). Jednakże, z uwagi na fakt, iż stawka wynagrodzenia w tego rodzaju sytuacji 

(zwłaszcza np. w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego za cały rok kalendarzowy) może 

stanowić źródło wątpliwości co do tego, czy nie zachodzi nadmierne przysporzenie, 

uzasadnione jest tworzenie w ramach umowy powierzającej zadanie publiczne mechanizmu 

obliczania poziomu udzielonej rekompensaty oraz trybu zwrotu nadmiernej rekompensaty. 
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Jako źródło informacji na temat zasad formułowania przedmiotowych mechanizmów służyć 

mogą Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z 

programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 

publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce 

odpadami29 (tj. dokument stosowany zasadniczo w odniesieniu do inwestycji odpadowych 

dofinansowywanych ze środków europejskich, jednakże stanowiący równocześnie zestaw 

uniwersalnych informacji dotyczących stosowania mechanizmów rekompensaty za 

świadczenie usług publicznych). 

 

W odniesieniu do rozwiązań organizacyjnych polegających na powierzeniu realizacji obsługi 

administracyjnej w ramach SGOK dedykowanej jednostce budżetowej, konieczne jest 

podjęcie stosownych uchwał rady gminy w zakresie: 

 

 zmiany statutu jednostki budżetowej uwzględniającej nałożenie na nią 

obowiązków dotychczas spoczywających na urzędzie gminy w zakresie obsługi 

SGOK, 

 upoważnienia dyrektora jednostki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. 

 

Z uwagi na fakt, iż jednostka budżetowa gminy nie posiada osobowości prawnej, nie istnieje 

możliwość zawarcia umowy pomiędzy nią a gminą w przedmiocie wynagrodzenia za 

świadczenie usługi. Rozliczanie kosztów usług odbywa się na bazie planu finansowego 

jednostki budżetowej. 

 

6.1.5 Działania analityczne 

W ramach obsługi administracyjnej SGOK, przedmiotem działań analitycznych są co do 

zasady: 

 

 weryfikacja kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady od 
właścicieli nieruchomości, 

 sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki 
odpadami, 

 wykonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Należy wskazać, iż w myśl projektu nowelizacji UCPG, zmianie ulegną zasady w zakresie 

sporządzania i wykorzystywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z projektem poselskim, analiza taka będzie przygotowywana do dnia do dnia 31 

                                                      
29

 http://www.mir.gov.pl/ministerstwo/Rozeznanie_rynku/Documents/Wytyczne_pois_zm_270712.rar 
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marca za poprzedni rok kalendarzowy. Ponadto, jej wyniki mają służyć do podejmowania 

uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (co nastąpi 

przez projektowane rozszerzenie art. 6k ust. 2 UCPG). 

 

Z uwagi na powyższe oraz ze względu na konieczność dysponowania przez gminę 

odpowiednim narzędziem do bieżącego monitorowania stanu gospodarki odpadami, autorzy 

niniejszego opracowania za uzasadnione uznają podejmowanie działań w celu wdrożenia 

syntetycznego źródła informacji służących do prowadzenia działań analitycznych. Propozycję 

takiego narzędzie stanowi model stanowiący załącznik do niniejszego opracowania30. Ideą 

modelu jest integracja najistotniejszych danych systemowych, pozwalających na uchwycenie 

kierunku zmian zachodzących w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

oraz podejmowanie na tej bazie optymalnych decyzji. 

 

6.1.6 Działania informacyjno-edukacyjne 

W związku z rosnącymi wymogami w zakresie poziomów zagospodarowania odpadów 

komunalnych oraz prawdopodobnym wpływem systemowych zmian w zakresie gospodarki 

odpadami na przyszły poziom opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. z uwagi 

na wdrażanie bardziej kosztochłonnych, nowoczesnych technologii przetwarzania, zamiar 

odbudowania poziomu marży przez operatorów instalacji do zagospodarowania odpadów po 

redukcji przychodów z tytułu odzyskanych surowców w związku z ich stopniową nadpodażą), 

szczególnie istotnym zadaniem obsługi administracyjnej SGOK jest budowanie odpowiednich 

kanałów komunikacji ze społecznością lokalną, pozwalających na skuteczne sygnalizowanie 

rzeczywistych potrzeb w zakresie SGOK i przedstawianie motywów podejmowanych przez 

władze gminne decyzji. 

 

Do typowych działań informacyjno-edukacyjnych należy zaliczyć: 

 

 rozpowszechnianie ulotek z informacją o zasadach funkcjonowania SGOK i 

konieczności segregacji odpadów, 

 spoty edukacyjne w komunikacji miejskiej, lokalnej rozgłośni radiowej, telewizji 

oraz w wydaniach regionalnej prasy, 

 komunikację za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, 

 systematyczne spotkania konsultacyjne i szkolenia dla właścicieli i zarządców 

nieruchomości, 

                                                      
30

 W ramach załączonego pliku, pola o zielonym tle przeznaczone są do uzupełniania danych (w formacie 
liczbowym lub słownym), natomiast pola o tle niebieskim zawierają formuły obliczeniowe. 
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 akcje plakatowe w uczęszczanych miejscach oraz na tablicach informacyjnych 

w budynkach wielolokalowych. 

 

Bardziej zaawansowanymi formami prowadzenia działalności informacyjno-edukacyjnej są 

z kolei m.in.: 

 

 prowadzenie specjalnej linii telefonicznej w sprawie gospodarki odpadami, 

 organizacja spotkań szkoleniowych na terenie instalacji do przetwarzania 

odpadów, 

 organizacja akcji artystycznych (festiwali, koncertów) poświęconych ochronie 

środowiska, w tym gospodarce odpadami, 

 organizacja systemu zachęt do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów – 

np. system wydawania bonów upoważniających do wstępu na wydarzenia 

kulturalne w zamian za przekazywanie odpadów selektywnie zebranych do PSZOK 

(np. akcja pn. „Zamień elektro-Odpady na Kulturalne Wypady”). 

 

Poniższa Tabela prezentuje przykład szacunków kosztowych w zakresie planowanych działań 

informacyjno-edukacyjnych jednego z polskich ośrodków aglomeracyjnych. 

 

Tabela 45 Przykład szacunków kosztowych w zakresie planowanych działań informacyjno-
edukacyjnych jednego z polskich ośrodków aglomeracyjnych 
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Jak wynika z powyższej tabeli, koszty działalności informacyjno-edukacyjnej stanowić mogą 

istotny element kosztów funkcjonowania SGOK. Faktu tego nie zmienia, iż podany przykład 

bazuje na kosztach szacowanych przez dużą aglomerację miejską, a to z tego powodu, iż 

w przypadku mniejszych ośrodków miejskich spada efektywność kosztowa podejmowanych 

działań (np. reklama o takim samym koszcie adresowana jest do mniejszej ilości odbiorców). 

Z tego względu konieczne jest poszukiwanie jak najefektywniejszych metod prowadzenia 

tego rodzaju działań. W tym kontekście godne rozważenia jest poszukiwanie synergii w 

działaniach prowadzonych w obrębie SGOK i stopniowe łączenie niektórych funkcji. Jako 

dobrą praktykę w tym zakresie należy wskazać powiązanie usługi zagospodarowania 

odpadów komunalnych z prowadzeniem przez operatora RIPOK akcji informacyjnych na 

terenie instalacji – w ramach jednego postępowania przetargowego. Doświadczenia w 

zakresie prowadzenia akcji informacyjnych na etapie wdrażania gminnych SGOK wskazują, iż 

możliwość obserwacji praktycznego funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów 

cieszy się istotnym zainteresowaniem i ma charakteryzuje się skutecznym oddziaływaniem 

na zmianę postaw uczestników tego rodzaju akcji informacyjnych. W tym celu uzasadnione 

jest np. wypracowywanie modeli współpracy pomiędzy operatorami instalacji wybranych w 

toku postępowań przetargowych z placówkami oświaty funkcjonującymi na terenie gminy. 

Praktycznym rozwiązaniem może być zobowiązanie operatora instalacji do zapewnienia 

określonej liczby dni w ciągu roku kalendarzowego, podczas których możliwe będzie 

odbywanie sesji edukacyjnych z wyznaczonym pracownikiem instalacji. Jednocześnie, 

uzasadnione jest zobowiązanie operatora do opracowania materiałów elektronicznych 

(filmowych lub rysunkowych), które mogłyby służyć prowadzeniu działań informacyjno-

edukacyjnych na temat praktycznego funkcjonowania gospodarki odpadami na dedykowanej 

stronie internetowej gminy. 
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6.2 Sposób realizacji zadań organizatorskich, analitycznych, obsługi opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacyjno-promocyjnych oraz 

kontrolnych 

Zadania w zakresie obsługi administracyjnej SGOK Miasta Konin wykonywane są 

w przeważającej mierze przez następujące wydziały funkcjonujące w ramach Urzędu Miasta 

w Koninie: 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej, 

 Wydział Podatków i Opłat, 

 

Poniższy schemat prezentuje umiejscowienie powyższych zespołów w strukturze Urzędu. 
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Rysunek 18 Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koninie 
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Zadania nadzorcze wykonywane w ramach obsługi administracyjnej SGOK Miasta Konin 

polegają na kontroli selektywnego zbierania odpadów. Funkcja ta wykonywana jest na bazie 

kontroli prowadzonych przez Straż Miejską, uprawnioną do prowadzeń postępowań 

mandatowych w przypadku naruszania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Konina (art. 10 ust. 2a w zw. z ust. Art. 10 ust. 3 UCPG). W toku działań 

kontrolnych: 

 

 141 właścicieli nieruchomości zostało pouczonych w związku z nieprawidłowo 

prowadzoną segregacją odpadów, 

 13 osób ukarano mandatami karnymi (na łączną kwotę 1000 zł) 

 skierowano 4 wnioski o ukaranie do sądu, 

 skierowano 11 pism do instytucji i osób fizycznych. 

 

Zadania obsługi opłat, wykonywane przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział 

Podatków i Opłat, realizowane są w oparciu o przepisy UCPG, ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

W toku obsługi opłat za gospodarowanie obsługi odpadami komunalnymi przyjęto: 

 

 6 973 tzw. pierwszych deklaracji, 

 700 korekt deklaracji. 

 

Zadania organizatorskie w 2013 r. polegały na: 

 

 stworzeniu warunków organizacyjnych i formalnych w celu wykonywania zadań 

obsługi administracyjnej przez wskazane powyżej Wydziały w ramach Urzędu 

Miasta, 

 zawarciu stosownej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów z MZGOK Sp. 

z o.o., 

 przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz zawarciu umów na odbieranie 

odpadów z PGKiM oraz SITA. 

 

Zadania analityczne w 2013 r. polegały weryfikacji sprawozdań przedkładanych przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 9n UCPG). 
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W celu realizacji zadań informacyjno-edukacyjnych w 2013 r. wyprodukowano 26 000 szt. 

ulotek A4 poświęconych opisowi sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (łączny koszt 8 954,40 zł). Jednocześnie, do działań informacyjno-edukacyjnych 

należy zaliczyć prowadzenie strony internetowej poświęconej SGOK Miasta Konin 

(http://www.konin.pl/index.php/system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-

495.html), na której dostępne są m.in. dane dotyczące: 

 

 harmonogramu odbierania odpadów, 

 umiejscowienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 obowiązujących uchwał Rady Miasta w zakresie SGOK, 

 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wysokość opłaty, wzór 

deklaracji). 
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7. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

7.1 Podsumowanie analiz 

Analiza Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Mieście Konin została 

przeprowadzona ze szczególnym uwzględnieniem II półrocza, tj. okresu funkcjonowania 

nowego systemu odpadowego, dla którego Miasto posiada dokładne dane ilościowe 

i finansowe. 

 

Podstawowe informacje statystyczne o Mieście 

Miasto Konin zgodnie ze statystykami GUS (stan na 30.06.2013 r.) zamieszkuje ok. 77 503 

mieszkańców, z czego ok. 46 % w zabudowie jednorodzinnej. Zgodnie z danymi w systemie 

REGON, na koniec 2013 r. na terenie Miasta działało 8 324 podmiotów gospodarki 

narodowej, w tym ok. 27 % w sekcji „G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle”. 

 

Ilość odpadów w Systemie 

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

odpadami komunalnymi za 2013 r., skorygowanych zgodnie z informacjami uzyskanymi od 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (MZGOK) wynika, iż w 2013 r. 

z Miasta Konin odebrano i zebrano odpady o łącznej masie 28 691,30 Mg. Zestawienie 

Gminy za II półrocze, wykonane na bazie kart przekazania odpadów do instalacji, sumuje się 

do ilości 15 171,04 Mg, co wskazuje na wzrost ilości odbieranych odpadów w II półroczu 

o 12,2 % względem I półrocza (13,2 % bez uwzględniania odpadów o kodach „15”). Mając na 

uwadze to, iż wdrożenie SGOK diametralnie zmieniło zasady funkcjonowania gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Miasta, skutkując m.in. większymi możliwościami w 

zakresie kontroli, większym dostępem do danych źródłowych oraz „uszczelnieniem” 

Systemu, ilość odpadów za II półrocze uznano za reprezentatywną. Zgodnie z wykonaną 

prognozą, biorąc pod uwagą wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na mieszkańca 

obliczony na bazie danych za II półrocze 2013 r., dynamikę wskaźnika według prognozy 

PGO WW oraz prognozę demograficzną, oszacowano, iż strumień odpadów będzie wzrastał 

corocznie z dynamiką 0,8-1,0 %. Szacunkowa ilość odpadów na 2014 r. wynosi 30 571 Mg 

(wzrost o 0,75% względem II półrocza 2013 r.). 

 

W strukturze odpadów w II półroczu 2013 r. odpady zmieszane stanowiły 74,4 % odpadów, 

odpady biodegradowalne odebrane selektywnie stanowiły 13,5 %, a odpady surowcowe 

selektywnie odebrane – 10,1 %. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) zebrano w II półroczu (pierwszym okresie funkcjonowania) 445,33 Mg, w tym 

260,46 Mg odpadów budowlanych. 
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Zagospodarowanie odpadów 

Od II półrocza 2013 r. wszystkie odpady objęte Systemem zagospodarowywane są 

w MZGOK. Odpady zmieszane kierowane są na linie sortowniczą, na której następuje podział 

na: odzysk, odpady organiczne (kompostownia), odpady balastowe (składowisko), minerały 

(proces odzysku R5). Udział odpadów składowanych po mechanicznej obróbce wynosił 

w 2013 r. 33 %. We frakcji tej znajdują się odpady biodegradowalne, co zostało 

uwzględnione w obliczeniach poziomu ograniczenia składowania odpadów 

biodegradowalnych. Odpady surowcowe doczyszczane są na liniach sortowniczych MZGOK, 

a następnie przekazywane do przedsiębiorstw recyklingowych. Poziom odzysku z frakcji 

surowcowych wynosi odpowiednio: tworzywa sztuczne - 27,93 %, papier i tektura - 78,52 %, 

szkło - 93,44 %, co zostało uwzględnione w obliczeniach poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji surowcowych. 

 

W zakresie możliwości zagospodarowania odpadów zmieszanych, obecnie sortownia 

odpadów zmieszanych (przyjmująca poza Koninem podobny strumień odpadów z innych 

gmin) w 2013 r. pracowała na granicy przepustowości określonej na 37 500 Mg/rok. Z tego 

względu, MZGOK podjął działania modernizacyjne mające na celu zwiększenie 

przepustowości do poziomu 57 000 Mg/rok, co ma być osiągnięte jeszcze w bieżącym roku 

(z zastrzeżeniem wyników prób technologicznych). Pod koniec 2015 r. planowane jest 

uruchomienie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie (ZTUO) 

o planowanej przepustowości na poziomie ok. 94 000 Mg/rok. Do Zakładu trafiać będą 

odpady zmieszane oraz odpady poprocesowe z sortowni odpadów. Uruchomienie ZTUO 

zapewni funkcjonowanie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów z terenu 

Miasta Konin. 

 

Poziomy ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych oraz recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych i budowalnych 

Poziom ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych w 2013 r. obliczono 

z uwzględnieniem odpadów zmieszanych bezpośrednio składowanych, a także odpadów 

zmieszanych składowanych po mechanicznym przetworzeniu na sortowni odpadów 

zmieszanych (19 12 12). Uwzględnienie drugiego składnika jest wyrazem ostrożnego 

podejścia Autorów niniejszego opracowania, gdyż frakcja ta nie jest bezpośrednio 

wymieniona w Rozporządzeniu (są to odpady po przetworzeniu tylko mechanicznym, a nie 

mechaniczno-biologicznym), jednakże zawiera odpady biodegradowalne, których udział jest 

trudny do oszacowania. Uwzględnienie tej frakcji odpadów powoduje, iż poziom wskaźnika 

wynosi 44 %, czyli ponad dwukrotnie więcej niż określono w sprawozdaniu rocznym. Poziom 

ten jednakże spełnia wymogi Rozporządzenia dotyczące 2013 r., a także lat 2014-2017. Po 

uruchomieniu ZTUO całkowicie rozwiązany zostanie problem składowania odpadów 
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biodegradowalnych, gdyż do ZTUO trafiać będą 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 obliczono na poziomie 18,7 %. W obliczeniach uwzględniono uzyskany na 

liniach sortowniczych odzysk z odpadów odbieranych selektywnie oraz niewielki odzysk na 

sortowni odpadów zmieszanych. Obliczony poziom spełnia wymogi Rozporządzenia na 

2013 r. oraz na lata 2014-2016. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych obliczony na podstawie danych ze Sprawozdania rocznego wynosi 100 %. 

 

Wynik finansowy SGOK 

Przychody Systemu w II półroczu wynoszą 5 177 344,90 zł, z czego 263 610,27 zł (5,1 % 

przychodów) stanowią nieściągnięte należności na dzień 31.12.2013 r. Koszty odbioru 

i zagospodarowania odpadów ponoszone przez Miasto wyniosły 5 588 605,40 zł, a koszty 

administracji 360 916,65 zł. W efekcie wynik finansowy Systemu w II półroczu 2013 r. 

wyniósł minus 772 177,15 zł (ok. 15 % przychodów), co w skali roku daje minus 1 544 354,30 

zł. Wynik w ujęciu kasowym (bez uwzględniania należności) za II półrocze wynosi 

1 035 787,42 zł. Prognoza wyniku na 2014 r. wynosi minus 1 273 854,05 (poprawa wyniku 

głównie z powodu niższych kosztów odbioru odpadów - w 2013 r., do 13 sierpnia odbiór 

odpadów realizowany był przez PGKiM i jego podwykonawcę w ramach zamówienia 

udzielonego z wolnej ręki, po znacząco wyższych cenach od uzyskanych następnie 

w przetargach). 

 

Analiza wrażliwości 

W analizie wrażliwości zidentyfikowano krytyczne dla wyniku parametry przychodowe 

i kosztowe oraz oszacowano wpływ określonych zmian tych parametrów na wynik w II 

połowie 2013 r. Mając na uwadze to, iż podstawowym instrumentem bilansowania Systemu 

są stawki opłat, dla wszystkich analizowanych scenariuszy obliczono średnią cenę opłaty dla 

mieszkańców bilansującą System, tj. zrównującą przychody z kosztami.  

 

Autorzy niniejszego opracowania zwrócili uwagę na różnicę pomiędzy ilością mieszkańców 

ujętą w ramach deklaracji obowiązujących na 31.12.2013 r. a liczbą mieszkańców podawaną 

przez GUS sięgającą 10 890 osób. To, iż zadeklarowana liczba mieszkańców odbiega od liczby 

mieszkańców produkujących odpady znajduje potwierdzenie we wskaźniku ilości odpadów 

na mieszkańca zadeklarowanego, który znacząco przewyższa wskaźnik zawarty w PGO WW. 

Ujęcie przychodów od tej „brakującej” grupy mieszkańców zmniejszyłoby deficyt z II półrocza 

2013 r. o ok. 85 %.  
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Wynik Systemu jest bardzo wrażliwy na ilość odpadów – pozornie niewielki wzrost o 5,4 % 

do poziomu wynikającego ze wskaźnika zawartego w PGO WW powoduje wzrost deficytu 

o 39,0 % (za wzrostem ilości odpadów nie idzie żaden wzrost przychodów). Podobnie duży 

wpływ na wynik mają stawki za odbiór i zagospodarowanie. W zakresie stawki za odbiór, 

obecnie realizowane umowy podpisano na okres do dnia 30.06.2015 r., stąd ryzyko wzrostu 

kosztów z tego tytułu dotyczy dopiero 2015 r. W przypadku kosztów zagospodarowania 

bardzo istotny wzrost nastąpi w 2016 r., po uruchomieniu ZTUO – wzrost stawki dla 

odpadów zmieszanych do poziomu 348 zł/Mg netto powoduje ponad trzykrotny wzrost 

deficytu. 

 

Wrażliwość Systemu na wysokość stawki opłaty od mieszkańców jest bardzo wysoka – 

wzrost na poziomie ok. 20 % pozwala zbilansować przychody z kosztami w II półroczu 2013 r.  

 

7.2 Zidentyfikowane ryzyka i rekomendacje w zakresie mitygacji ryzyk 

Poniżej wypunktowano podstawowe ryzyka wpływające na wynik finansowy Systemu w roku 

bieżącym i następnych wraz z rekomendacjami w zakresie mitygacji tychże ryzyk. 

 

a) Wzrost kosztów Systemu w wyniku wzrostu ilości odpadów 

 

Ilość odpadów odebrana w II półroczu 2013 r. wskazuje na wzrost ilości odpadów względem 

szacunku za I półrocze 2013 r. oraz danych za 2012 r., jednakże przeliczenie na liczbę 

mieszkańców daje wskaźnik na poziomie ok. 95 % poziomu wynikającego z PGO WW. Analiza 

wrażliwości wykazała, że wzrost ilości odpadów w Systemie o ten pozornie niewielki 

strumień odpadów znacząco wpływa na wynik Systemu (por. p. 5.5.2). 

 

Rekomendacje odnośnie sposobów mitygacji ryzyka: 

W związku z powyższym, strumień odpadów powinien być analizowany przez Miasto w 

ujęciu miesięcznym i porównywany z wielkościami miesięcznymi okresów przeszłych 

(obecnie z danymi za II półrocze 2013 r.), z uwzględnieniem sezonowości. Istotny wzrost 

strumienia odpadów potwierdzony w kolejnych miesiącach powinien być przesłanką do 

wzrostu poziomu opłat za gospodarowanie odpadami. 

 

b) Utrzymywanie się ujemnego wyniku SGOK w 2014 r. i latach następnych 

 

Wynik SGOK Miasta Konin w II półroczu 2013 r. wyniósł minus 772 177,15 zł (blisko 15 % 

przychodów Systemu), co w skali roku daje -1 544 354,30. Wynik prognozowany na 2014 r. 

jest wyższy, jednakże w dalszym ciągu poziom straty jest istotny: minus 1 273 854,05 zł, tj. 



 

 110 

12,3 % planowanych przychodów. Do głównych przyczyn ujemnego wyniku na Systemie 

autorzy Raportu zaliczają: 

 

 zaniżoną ilość mieszkańców: w relacji do danych GUS ilość mieszkańców według 

deklaracji na koniec 2013 r. jest niższa o  10 890 osób (14,1 % ilości według GUS), 

znajduje to również potwierdzenie we wskaźniku ilości odpadów w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców zadeklarowanych, który jest o ok. 10 % wyższy od wskaźnika wskazanego 

w PGO WW dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców; analiza wrażliwości wskazuje, że 

dodatkowe wpływy z opłat od ilości mieszkańców na poziomie różnicy do danych GUS 

pozwoliłyby zredukować deficyt z II półrocza 2013 r. o ok. 85 %. 

 

 zbyt niską stawkę opłaty za gospodarowanie odpadów od mieszkańców segregujących 

odpady: zważywszy na to, iż według deklaracji obowiązujących na koniec 2013 r. ok. 

99,6 % mieszkańców zadeklarowało segregację odpadów, prawie wszyscy mieszkańcy 

wnoszą opłatę w wysokości 10 zł/os./m-c, a stawka dla mieszkańców niesegregujących 

na poziomie 20 zł/os./m-c nie ma praktycznie żadnego wpływu na wynik Systemu. 

Symulacja na danych za II półrocze 2013 r. wskazuje, iż aby zbilansować System, stawka 

musiałaby wzrosnąć do poziomu 11,99 zł/Mg.  

 

Rekomendacje odnośnie sposobów mitygacji ryzyka: 

Miasto powinno podjąć działania zmierzające do wzrostu deklarowanej liczby mieszkańców. 

W tym celu konieczne jest wzmożenie działań kontrolnych polegających na weryfikowaniu 

liczby mieszkańców z wykorzystaniem innych źródeł danych, np. ilości zużywanej wody. 

W dalszej perspektywie można rozważyć wprowadzenie rozwiązań technicznych typu 

„chipowanie” pojemników, ważenie odpadów „u źródła” (wagi na pojazdach), itp. celem 

uzyskania informacji o masie odbieranych odpadów z poszczególnych nieruchomości. 

Pozwoliłoby to porównywać wskaźniki w przeliczeniu na mieszkańca deklarowanego na 

poszczególnych nieruchomościach i wzywać do wyjaśnień w przypadku zawyżonych 

wskaźników (jasno wskazujących na zaniżoną deklarowaną liczbę mieszkańców). 

 

Zważywszy na trudności w uzyskiwaniu prawdziwej informacji w zakresie liczby mieszkańców 

podstawowym instrumentem bilansującym przychody i koszty Systemu jest opłata za 

gospodarowanie odpadów, a w tym w szczególności stawka opłaty dla mieszkańców 

segregujących odpady. Skala preferencji w opłacie dla mieszkańców segregujących odpady, 

w świetle wykonanej analizy nie jest uzasadniona ekonomicznie. Za ilością osób 

deklarujących segregację odpadów nie idzie strumień odpadów gromadzonych selektywnie 

pozwalający pokryć utratę przychodów z oszczędności w kosztach zagospodarowania 
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(w warunkach znacznie wyższych stawek za odbiór). Jak wynika z analiz wzrost opłaty dla 

mieszkańców segregujących rzędu 20 % wydaje się być nieunikniony. 

 

c) Znaczący wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w 2016 r. w związku 

z uruchomieniem ZTUO 

 

Z uzyskanych od MZGOK danych wynika, iż w 2016 r. stawka za przyjęcie odpadów do ZTUO 

będzie wynosić 348 zł/Mg netto. Zderzenie tej stawki z obecnie uzgodnioną stawką na 

2014 r. na poziomie 209,73 zł daje wzrost kosztów Systemu o ponad 30 % i wzrost deficytu 

w skali roku do 4 914 150,28 zł.  

 

Rekomendacje odnośnie sposobów mitygacji ryzyka: 

Sposobem na zmniejszenie wpływu wyższego kosztu zagospodarowania odpadów 

zmieszanych jest z pewnością zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki. Oszczędność łącznie 

na koszcie odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów wyniesie 229,41 zł. 

 

Mając jednakże na uwadze ograniczone możliwości w zakresie zwiększania selektywnej 

zbiórki w perspektywie 1,5 roku, należy mieć na uwadze konieczność znaczącego 

podniesienia stawek opłat od 2016 r. 

 

W związku z powyższym, rekomenduje się przyjęcie następującej strategii w zakresie SGOK: 

 

1. Istotnym problemem SGOK jest deficyt Systemu. Analiza ryzyka i wrażliwości 

wskazuje, iż wystąpią czynniki, które spowodują w średnim okresie istotny wzrost 

kosztów SGOK (przede wszystkim z uwagi na ceny zagospodarowania odpadów w 

ZTPO). W tym kontekście, Miasto Konin powinno wszcząć realizację strategii 

sukcesywnego podnoszenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, tak aby do 2016 r. doprowadzić do oczekiwanego poziomu dochodów 

pozwalającego na zbilansowanie SGOK w kontekście funkcjonowania ZTPO (obecny 

poziom opłat należy do jednych z niższych w dużych miastach). 

2. Równocześnie, konieczne jest podjęcie działań mających na celu „uszczelnienie” 

SGOK wobec zaniżania liczby mieszkańców w deklaracjach oraz „przesuwania” masy 

odpadów z nieruchomości niezamieszkałych do zamieszkałych. Działania takie 

powinny obejmować: 

a. sukcesywne informowanie o skutkach zaniżania liczby mieszkańców w 

deklaracjach, 

b. wdrożenie skutecznych narzędzi monitorowania i kontroli, opartych o systemy 

IT (w tym zobowiązanie podmiotów odbierających odpady komunalne do 
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wyposażenia pojazdów w wagi dynamiczne, chipowanie pojemników i 

monitoring tras odbioru przy pomocy GPS), 

c. przygotowanie zestawu narzędzi sankcyjno-administracyjnych pozwalających 

skutecznie ścigać zidentyfikowane nieprawidłowości. 

3. W ramach przygotowań do nowego przetargu na odbiór odpadów należy również 

rozważyć rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów odbioru odpadów 

(zmniejszenie częstotliwości odbierania odpadów zmieszanych w zabudowie 

jednorodzinnej do dwóch odbiorów w miesiącu, zachęcające do rozwijania 

selektywnej zbiórki; promowanie sposobów zagospodarowywania odpadów 

biodegradowalnych we własnym zakresie – przydomowe kompostowniki). 

 


