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Analiza stanu obecnego
 System gospodarowania odpadami komunalnymi w Koninie nie bilansuje się od samego początku 

funkcjonowania.

 Deficyt systemu za rok 2018 był jak dotąd  najwyższy w historii i wyniósł 3 522 738,26 zł

 W dniu 9 stycznia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (RIO) podjęło uchwałę 
nr 1/7/2019 wskazującą, że uchwała Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej miasta Konina na 2019 r., została podjęta sprzecznie z przepisami prawa. Jeden z zarzutów 
RIO podnoszony we wskazanej wyżej uchwale dotyczy dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które zostały zaplanowane na 2019 r. na poziomie 12 050 000,00 zł, a kwota ta jest wyższa 
od łącznej kwoty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanej w 
sprawozdaniu Rb-27S za III kwartał 2018 roku [należności z 2018 roku + należności z lat ubiegłych 
(zaległości) w § 0490] w wysokości 9 497 939,42 zł.

W związku z powyższym RIO zobowiązało Radę Miasta Konina do usunięcia wskazanej sprzeczności z 
prawem poprzez zaplanowanie dochodów budżetu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na 
poziomie możliwym do uzyskania w roku budżetowym, zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Konsekwencja braku usunięcia 
wskazanych przez RIO nieprawidłowości określona jest w art. 12 ust 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561, ze zm.) w następujący sposób: „Jeżeli 
organ właściwy w wyznaczonym terminie nie usunie nieprawidłowości, (...) kolegium izby orzeka o 
nieważności uchwały w całości lub w części.”



Koszty funkcjonowania systemu 

oraz wpływy z deklaracji 2013 -2018

II półrocze 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wpływy z 

deklaracji 5 177 344,90 zł 10 128 679,80 zł 10 422 517,02 zł 10 168 262,22 zł 11 557 068,40 zł 9 199 521,43 zł 

Koszty 

funkcjonowania 

systemu 5 949 522,05 zł 11 420 948,43 zł 10 670 586,96 zł 11 651 347,56 zł 13 176 462,53 zł 12 722 259,69 zł 

Różnica 

(deficyt) -772 177,15 zł -1 292 268,63 zł -248 069,94 zł -1 483 085,34 zł -1 619 394,13 zł -3 522 738,26 zł



Liczba mieszkańców 2013 -2018

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba mieszkańców (pobyt 

stały) 74 456 74 853 73 856 72 920 72 905 71 090

Liczba mieszkańców (pobyt 

czasowy) 2 062 1 913 1 793 1 643 1 514 1 569

Łączna liczba mieszkańców 76 518 76 766 75 649 74 563 74 419 72 659

Liczba mieszkańców 

wynikających z deklaracji
66 613 64 967 63 723 62 953 61 981 61 406

Różnica pomiędzy liczbą 

mieszkańców (pobyt stały) a 

liczbą mieszkańców 

wynikających z deklaracji

7 843 9 886 10 133 9 967 10 924 9 684

Różnica pomiędzy łączną 

liczbą mieszkańców a 

liczbą mieszkańców 

wynikających z deklaracji

9 905 11 799 11 926 11 610 12 438 11 253



Podejmowane czynności kontrolne 

mające na celu uszczelnienie systemu:

sprawdzanie wykazów urodzeń,

porównanie ilości osób wykazanych w deklaracjach z ewidencją 
ludności,

sprawdzanie ilość zużytej wody na poszczególnych 
nieruchomościach,

zestawienie ilości osób wykazanych w deklaracjach z wnioskami 
o uzyskanie dodatku mieszkaniowego.



Koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

w 2018 r.

 12 722 259,69 zł  na co składa się:

- wywóz odpadów komunalnych (realizowany przez PGKIM sp. z o.o.) – ok. 32% 

kosztów całkowitych

- zagospodarowanie odpadów komunalnych (MZGOK sp. z o.o.) – ok. 64,5 % 

kosztów całkowitych

- pozostałe koszty (np. likwidacja dzikich wysypisk, obsługa systemu ZOUM, 

wynagrodzenia pracowników, szkolenia) – ok. 3,5% kosztów całkowitych



Wywóz odpadów komunalnych

 PGKIM sp. z o.o. na podstawie umowy nr 3/GK/2018-69

Przychody, koszty i wynik ze sprzedaży usług odbierania i zagospodarowani 

odpadów odnotowany przez PGKIM

Przychody ze sprzedaży 9 975 700,09 zł

Koszty sprzedanych usług 10 346 304,33 zł

Strata ze sprzedaży 370 604,24 zł

Rentowność sprzedaży ( ujemna ) minus 3,72 %



Zagospodarowanie odpadów komunalnych

2016 2017 2018 2019

Koszt

zagospodarowania 

odpadów

za Mg nettto

(MZGOK sp.z o.o.)

272 zł 320 zł 320 zł 320 zł

Zmiana 17,6 % 0 % 0 % 0 %



Szacowane koszty funkcjonowania SGOK 

w 2019 r.

Szacowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

wynoszą w 2019 r. - 12 050 000 zł

Szacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej wpływy z deklaracji na 2019 r. 

przy zachowaniu obecnej stawki od 1 mieszkańca (12 zł/os) - 9 772 824 zł

Szacowany deficyt SGOK za 2019 r. minus 2 277 176 zł



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 16,00 zł 20 32

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



Szacowane wpływy po zmianie stawek od II 

półrocza 2019 r.

 Zakładając, że od II kwartału 2019 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym 
przez miasto Konin wzrośnie do wysokości określonych w niniejszej uchwale, wpływy do 
budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. szacuje się na 
kwotę 11 400 000,00 zł. 

 Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli więc na zmniejszenie deficytu. 

 Jednocześnie istnieje konieczność dokonania analizy w zakresie możliwej zmiany metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami. Wzięte zostaną pod uwagę wszystkie możliwe 
metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewidziane ustawą, co 
pozwoli na wybór metody optymalnej pod względem obciążeń dla mieszkańców miasta oraz 
stabilności finansowej systemu.

 W 2 kwartale br. planowane jest ponowienie akcji informacyjnej dotyczącej prawidłowego 
segregowania odpadów



Wysokość opłat za 1 mieszkańca w 

innych miastach

Lp. Miasto Stawka opłaty za odpady zbierane w 

sposób selektywny

Stawka opłaty za odpady zbierane w 

sposób nie selektywny

1 Kalisz 14,00 zł 21,00 zł

2 Piła 15,00 zł 30,00 zł

3 Gniezno 14,00 zł (od 1.05 br.) 20,00 zł (od 1.05 br.)

4 Leszno 11,50 zł 22,00 zł

5 Ostrów Wlkp. 18,00 zł 33,00 zł

6 Gorzów Wlkp. 15,00 zł 22,00 zł

7 Koło 12,50 zł 25,00 zł

8 Ślesin 12,00 zł 18,00 zł

9 Słupca 17,00 zł 35,00 zł

10 Środa Wlkp 17,00 zł 22,00 zł

11 Turek 13,10 zł 17,00 zł

12 Chorzów 12,00 zł 20,00 zł

13 Mikołów 14,50 zł 29,00 zł

14 Jelenia Góra 15,00 zł 25,00 zł

15 Chełm 11,00 zł 17,00 zł

16 Katowice 14,00 zł 20,00 zł



Dziękuję za uwagę


