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odpadami komunalnymi 
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Bilans funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi 2013 -2019

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Koninie nie bilansuje się 

od początku  funkcjonowania.

II półrocze 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019
(prognoza - dane 

szacowane)

Wpływy 

z deklaracji 5,18 mln zł 10,13 mln zł 10,42 mln zł 10,17 mln zł 11,56 mln zł 9,20 mln zł 8,92 mln zł

Koszty 

funkcjonowania 

systemu 5,95 mln zł 11,42 mln zł 10,67 mln zł 11,65 mln zł 13,18 mln zł 12,72 mln zł 12,05 mln zł

Różnica 

(deficyt) - 0,77 mln zł -1,29 mln zł -0,25 mln zł -1,48 mln zł -1,62 mln zł -3,52 mln zł -3,13 mln zł



Analiza stanu obecnego

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu (RIO) już 2-krotnie wydała zalecenia dla miasta (w styczniu br. i 

w sierpniu br.) do podjęcia działań mających na celu zrównoważenie dochodów z tytułu gospodarowania 

odpadami komunalnymi z kosztami prowadzenia tej działalności w celu uniknięcia angażowania środków 

budżetu w celu sfinansowania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Ostatnia regulacja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Koninie miała miejsce w 

kwietniu 2017 r. czyli 2,5 roku temu. 

Od tego czasu diametralnie zmieniło się otoczenie ekonomiczne, społeczne i prawne, w którym 

funkcjonujemy: 

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2.000,00 zł brutto, a od 01.01.2020r. wynosić 

będzie 2.600,00 zł brutto, 

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r. wynosiło 4.489,07 

zł, w sierpniu 2019 r. wyniosło ono natomiast 5.125,26 zł (dane GUS), 

- stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w kwietniu 2017 r. wynosiła 7,6%, natomiast w sierpniu 2019 r. 

wynosiła 5,2% (dane GUS) - rynek pracy stał się rynkiem pracownika, 

- cena oleju napędowego (wykorzystywanego jako paliwo pojazdów obierających odpady) w roku 2017 

wynosiła 4,50 zł/l, obecnie 4,95 zł/l.



Nasze bieżące działania.

 Analizą deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi składanych przez 

mieszkańców i zarządców. 

 Działania kontrole / sprawdzające podejmowane we współpracy ze Strażą Miejską.

 Działania edukacyjne mające na celu poprawę jakości segregacji oraz zmniejszenie strumienia 

odpadów zmieszanych na rzecz tych selektywnie zebranych.





Co przed nami?        Rok 2020

 problem z wielkogabarytami czyli odpadami o dużych rozmiarach typu: meble, agd. 

 od 1 stycznia 2020 r. wprowadzamy odbiór bioodpadów z zabudowy wielorodzinnej. 
PGKIM sp. z o.o. w Koninie zakupi pojemniki do ich odbioru, które znajdą się w altankach 
śmietnikowych co zrekompensowane zostanie w wynagrodzeniu dla spółki.

 potencjalny problem z odpadami zebranymi selektywnie – papier, szkło, plastik. 

 presja płacowa, która nie maleje a wręcz może się nasilać w związku z rządowymi zapowiedziami 
podwyższenia minimalnego wynagrodzenie do 3 a docelowo 4 tys. brutto.

 występuje wysoka niepewność co do poziomu cen energii elektrycznej w roku 2020.

 przed PGKIM sp. z o.o. w Koninie czyli spółką odbierającą odpady w niedalekiej perspektywie stoi 
konieczność spełnienia wymagań dotyczących udziału pojazdów elektrycznych w użytkowanej 
flocie.



Proponowana zmiana stawek

Pojemność pojemnika Odpady zbieranie i odbierane w sposób selektywny

Odpady zbieranie i odbierane w sposób 

nieselektywny

Stawka obecna Stawka po zmianie Stawka obecna Stawka po zmianie

Opłata od jednego mieszkańca 12,00 zł 20,00 zł 20 50

Pojemnik 90l 21,00 zł 21,00 zł 42 42

Pojemnik 110l 21,00 zł 21,00 zł 42 42

Pojemnik 120l 21,00 zł 21,00 zł 42 42

Pojemnik 240l 27,00 zł 27,00 zł 54 54

Pojemnik 1100l 90,00 zł 90,00 zł 180 180

Kontener KP5 420,00 zł 420,00 zł 840 840

Kontener KP7 600,00 zł 600,00 zł 1200 1200

Kontener KP10 800,00 zł 800,00 zł 1600 1600

Worek 30l 5,00 zł 5,00 zł 10 10

Worek 120l 21,00 zł 21,00 zł 42 42

Opłata ryczałtowa od działki 42,00 zł 42,00 zł 84 84



Przykładowe wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na 1 mieszkańca w innych miejscowościach,

które niedawno dokonały regulacji opłat

Lp. Miasto Stawka opłaty za odpady zbierane 

w sposób selektywny

Stawka opłaty za odpady zbierane 

w sposób nie selektywny

1 Kalisz 23,00 zł 40,00 zł

2 Jaworzno 22,00 zł 43,00 zł

3 Grudziądz 19,50 zł 22,00 zł

4 Leszno 20,00 zł 40,00 zł

5 Jelenia Góra 27,00 zł 54,00 zł

6 Otwock 31,50 zł 63,00 zł

7 Góra Kalwaria 33,86 zł 67,72 zł

8 Gmina Piaseczno 27,00 zł 54,00 zł



Dziękuję za uwagę


