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Spis skrótów 
 
GUS    – Główny Urząd Statystyczny 
kg/Mk   – ilość wyrażona w kilogramach, przypadająca na jednego mieszkańca 
KPGO     – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 
MBP   – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
Mg    – megagram (dawniej: tona) 
Mg/rok   – ilość wyrażona w tonach na rok 
Mg/Mk, rok  – ilość wyrażona w tonach, przypadająca na 1 mieszkańca na rok 
MPO Sp. z o.o.  – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
PGO   – punkt gromadzenia odpadów 
PIPOK   – Ponadregionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych  
PSZOK   – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
RFID    – system radiowej identyfikacji 
RGO    – Region Gospodarki Odpadami 
RIPOK    – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
SIWZ   – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
UE   – Unia Europejska 
WPGO   – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 
ZTPOK   – Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 
ZUOK   – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
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Wykaz aktów prawnych 
 
Decyzja 2012/21/UE Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 

106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 7, str. 3). 

Dyrektywa klasyczna  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca 
dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 94, str. 65 z późn. 
zm.). 

Nowelizacja u.p.z.p.  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 
1020). 

p.z.p  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (tj. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  

u.g.k.  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. 
U. 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 

u.s.g.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
2015, poz. 1515 z późn. zm.) 

Wytyczne MIR  Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych 
samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi 
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 22 września 2015 r.) 

u.c.p.g. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). 

u.o. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
21 z późn. zm.). 

u.d.i.p. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). 

p.o.ś. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.). 
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1. WSTĘP 
 

Przedmiotem opracowania jest: 
 

„Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

 w Gminie Miasta Toruń do roku 2030” 
 

część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 
 

 

Podstawą opracowania jest Umowa nr WGK.GO.01.2016 zawarta w dniu 29.08.2016 r., 

pomiędzy Gminą Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu,  

a Konsorcjum firm w składzie: 

 DS CONSULTING Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 209, 80-266 Gdańsk, 

 proGEO sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław. 
 

 

Zakres rzeczowy Diagnozy stanu istniejącego gospodarki odpadami (części 1) obejmuje: 

1. Analizę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

parametrów strumieni wytwarzanych i zebranych odpadów (ilość, rodzaje, jakość,  

z podziałem na rodzaj zabudowy), sposobów zbierania oraz metod ich 

zagospodarowania, odzysku i unieszkodliwiania, rozpoznanie rynku lokalnego 

przedsiębiorców odbierających odpady; 

2. Ocenę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym przeprowadzenie 

analizy słabych stron i potrzeb w systemie w zakresie: 

a) wypełniania zadań odnośnie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, 

b) zgodności z wymogami prawa oraz możliwości osiągania celów określonych w prawie 

polskim i UE w dziedzinie gospodarki odpadami (zapewnienie osiągnięcia 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami, ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania); 

3. Analizę interesariuszy systemu gospodarki odpadami, w tym zdefiniowanie obszaru 

funkcjonalnego Torunia logicznego pod względem postępowania z odpadami;  

4. Identyfikację nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne; 

5. Analizę stanu istniejącego spółki komunalnej – Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

Sp. z o.o. w Toruniu (dalej: Spółka), audyt Spółki w zakresie organizacyjno oraz 

techniczno-technologicznym mający na celu określenie potencjału Spółki oraz obszarów 

niezbędnych do objęcia działaniami restrukturyzacyjno-dostosowawczymi wraz 
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z określeniem ich zakresu, kierunków niezbędnych do poniesienia nakładów oraz 

potencjalnych źródeł finansowania; 

6. Wskazanie aktualnych uwarunkowań prawnych, oddziaływujących na system 

gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa UE; 

7. Prognozy zmian w gospodarce odpadami: 

a) prognozy demograficzne, zmiany liczby mieszkańców do roku 2030, 

b) prognozy spodziewanej masy odpadów komunalnych, które trafią do systemu wraz  

z określeniem wielkości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych, przy 

uwzględnieniu tendencji zmiany ilości odpadów oraz trendów w rozwoju technologii 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
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2. UWARUNKOWANIA PRAWNE I DOKUMENTY STRATEGICZNE 
 

2.1 Prawo unijne 
 
W gospodarowaniu odpadami należy kierować się przede wszystkim następującymi 

dyrektywami: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 

z 22.11.2008), 

 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999). 

 

Podstawą nowego systemu gospodarowania odpadami wdrażanego w krajach Unii 

Europejskiej ma być tzw. „gospodarka o obiegu zamkniętym” wyrażona w Komunikacie 

Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów pt. Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący 

gospodarki o obiegu zamkniętym (Bruksela, 2.12.2015 r., COM(2015) 614 final). Celem zmian 

jest stworzenie zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej 

gospodarki. Plan działań obejmuje długoterminowe cele w zakresie ograniczenia 

składowania odpadów oraz intensyfikacji przygotowań do ponownego użycia i recyklingu 

priorytetowych strumieni odpadów, takich jak odpady komunalne i odpady opakowaniowe. 

Gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym obejmuje etap projektowania produktu, 

procesy produkcyjne i konsumpcję. Zwraca się szczególną uwagę na hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do 

ponownego użycia, recyklingu i odzysku energii, po unieszkodliwianie). Istotny jest sposób 

zbierania odpadów i ich gospodarowanie. Z uwagi na zróżnicowanie przepisów w krajach UE 

w kontekście zagospodarowania odpadów organicznych i wytwarzania kompostu Komisja 

przedstawi zmienione unijne rozporządzenie w sprawie nawozów, aby ułatwić uznawanie 

nawozów organicznych i nawozów na bazie odpadów na jednolitym rynku i w ten sposób 

wesprzeć rolę odpadów organicznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. W Komunikacie 

wyszczególnione zostały obszary priorytetowe (tworzywa sztuczne, odpady spożywcze, 

surowce krytyczne, odpady z budowy i rozbiórki, biomasa i bioprodukty). 
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Rysunek 2.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym - schemat 

 
 
 

Konsekwencją Komunikatu była publikacja Wniosków Rady UE z dn. 4.12.2015 r. dotyczących 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające niektóre dyrektywy, m.in. w 

sprawie odpadów 2008/98/WE [2015/0275(COD)], w sprawie składowania odpadów 

1999/31/WE [2015/0274(COD)], w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 

94/62/WE [2015/0276(COD)] oraz w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji 

2000/53/WE, w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów 

2006/66/WE, w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012/19/UE 

[2015/0272(COD)]. Główne elementy wniosków w sprawie zmiany przepisów UE są 

następujące:  

 ujednolicenie definicji w zakresie gospodarowania odpadami; 

 zwiększenie do 65 % celu w zakresie przygotowania odpadów komunalnych do 

ponownego użycia i recyklingu do 2030 r. (a do 2025 r. 60%);  

 zwiększenie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów opakowaniowych oraz uproszczenie wyznaczonych celów (do dnia 31.12.2025 

r. co najmniej 65 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie 

przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi; w tym w odniesieniu do 

następujących określonych materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych 

(wagowo): 55 % tworzyw sztucznych; 60 % drewna; 75 % metali żelaznych; 75 % 

aluminium; 75 % szkła; 75 % papieru i tektury; a do 31.12.2030 r. co najmniej 75 % 

wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego 

użycia i poddane recyklingowi; w tym w odniesieniu do następujących określonych 

materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych: 75 % drewna; 85 % metali 

żelaznych; 85 % aluminium; 85 % szkła; 85 % papieru i tektury); 
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 stopniowe ograniczenie odsetka składowanych odpadów komunalnych do 2030 r. do 

10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;  

 większa harmonizacja i uproszczenie ram prawnych dotyczących produktów ubocznych 

oraz utraty statusu odpadów; 

 nowe środki propagujące zapobieganie wytwarzaniu odpadów, w tym odpadów 

spożywczych, oraz ponowne wykorzystanie;  

 wprowadzenie minimalnych warunków działalności na potrzeby rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta; 

 wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania w celu monitorowania zgodności 

z celami w zakresie recyklingu; 

 uproszczenie i optymalizacja obowiązków sprawozdawczych. 

  

Reasumując przepisy i wytyczne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej należy stwierdzić, 

że podstawowym elementem gospodarki odpadami powinno być zapobieganie powstawaniu 

odpadów, a jeżeli nie udało się temu zapobiec - zbiórka selektywna poszczególnych 

strumieni odpadów. Zagospodarowanie odpadów poprzez odzysk, w tym recykling jest 

koniecznością z uwagi na zdecydowane kroki Komisji Europejskiej w sprawie radykalnego 

zminimalizowania deponowania jakichkolwiek odpadów (do poziomu max. 10% wagowo w 

2030 r.).  

 

2.2 Prawo krajowe 
 

2.2.1 Wymagania ogólne ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tj. Dz.U. 2016, poz. 250 z późn. zm.) utrzymanie czystości i porządku w gminach 

należy do obowiązkowych zadań własnych gminy (Art. 3. 1.). 

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności (Art. 3. 2.): 

 zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi 

gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - o ile 

obowiązek budowy takich instalacji wynika z wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami; 

 obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 

 nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi […]; 
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 ustanawiają selektywnie zbieranie odpadów obejmujące co najmniej: papier, metal, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji; 

 tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), które zapewniają 

przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i 

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i 

rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne […] -> Gmina jest zobowiązana utworzyć co 

najmniej jeden stacjonarny PSZOK, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami 

(art. 3 ust. 2b);  

 zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

 prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi; 

 dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 

 

Gminy obligatoryjnie podejmują następujące uchwały w zakresie gospodarowania 

odpadami: 

 regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Art. 4), który określa m.in.: 

o zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie 

przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 

odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne, odpady komunalne określone w wydanym rozporządzeniu (można 

wprowadzić też obowiązek selektywnego zbierania i odbierania innych odpadów); 

o rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, 

warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

o częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego; 

o inne wymagania wynikające z WPGO; 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

  
 

16 

 o sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli 

nieruchomości (Art. 6r ust. 3); 

 o wymaganiach dla odbierającego odpady (Art. 7 ust. 3a); 

 o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi  

oraz o wysokości stawki (Art. 6k); 

 o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty od mieszkańców (Art. 6l); 

 wzór deklaracji o wysokości opłaty składanej przez mieszkańców (Art. 6n ust. 1); 

 w sprawie górnych stawek opłat (Art. 6 ust. 2); 

 

Fakultatywnie Gminy mogą podjąć m.in. następujące uchwały w zakresie gospodarowania 

odpadami: 

 o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy (Art. 6c ust. 2); 

 o podziale obszaru gminy na sektory (Art. 6d ust. 2); 

 o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów (Art. 6r ust. 4); 

 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. (Art. 5. 

1.): 

 wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 

oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym (chyba że obowiązki te przejmie gmina), 

 zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie  

z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a, 

 pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych […]  

w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, 

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości (art. 9e. 1.): 

1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem 

innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie  

o odpadach; 

2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 

 

Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 
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Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych za 

pośrednictwem stacji przeładunkowej. 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów z dnia 7 września 2016 r. zakłada, że: 

 odpady komunalne zbiera się w pojemnikach lub workach w miejscu ich wytworzenia  

i pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów gromadzonych selektywnie 

umieszczonych w miejscach publicznych; 

 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się 

w pojemnikach lub workach w miejscu ich wytworzenia i w stacjonarnych punktach 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 w osobnych workach lub pojemnikach zbiera się co najmniej następujące frakcje 

odpadów komunalnych:  

o papier - odpady z papieru, w tym tektury zbiera się w pojemnikach lub workach 

koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”; 

o szkło - odpady ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, 

oznaczonych napisem „Szkło” (jeżeli szkło zbiera się w podziale na szkło bezbarwne 

i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru białego 

oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach lub 

workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”); 

o metale i tworzywa sztuczne - odpady metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania 

wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

o odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - 

zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. 

 

Rysunek 2.2 Frakcje wymagane do zbierania wraz z kolorem pojemników i ich opisem - 
schemat 

 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z 

dnia 7 września 2016 r. 

 

Papier Szkło 
Metale  

i tworzywa 
sztuczne 

Bio 
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Wymóg selektywnego zbierania odpadów przez gminę, uważa się za spełniony, jeżeli: 

 właściciele nieruchomości na terenie gminy mają zapewnione warunki techniczne 

i organizacyjne do wydzielania frakcji odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia 

i w miejscach publicznych; 

 właściciele nieruchomości zbierają odpady do pojemników lub worków zapewniających 

zabezpieczenie i ochronę zebranych odpadów przed działaniem niepożądanych 

czynników zewnętrznych, w szczególności mogących pogorszyć jakość zbieranej frakcji 

odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania. 

 

Obowiązek zapewnienia pojemników w określonym kolorze realizuje się w terminie nie 

dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, natomiast oznakowanie 

pozwalające na właściwe selektywne zbieranie w nich odpadów w terminie nie dłuższym niż 

6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

 

Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

 

2.2.2 Limity gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2016,  

poz. 250 z późn. zm.) gminy są obowiązane:  

 ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania: 

1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo, 

2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo. 

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (art. 3c).  
 

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. 2012 

, poz. 676) określa poziomy konieczne do osiągnięcia w poszczególnych latach: 

 

Tabela 2.1 Dopuszczalne poziomy składowania odpadów BIO w poszczególnych latach 

w stosunku do roku 1995 [%] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Źródło: Dz.U. 2012 , poz. 676 
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 osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. (art 3b): 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co 

najmniej 50% wagowo; 

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co 

najmniej 70% wagowo. 

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów recyklingowych oraz 

budowlanych i rozbiórkowych określone w rozporządzeniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012, poz. 645) zestawiono poniżej:  

 

Tabela 2.2 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
– papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Źródło: Dz. U. 2012, poz. 645 

 

Tabela 2.3 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
[%] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Źródło: Dz. U. 2012, poz. 645 
 

2.2.3 Ustawa o gospodarce komunalnej 
 

Zadaniem własnym gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 u.s.g., jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty, obejmujących sprawy, o których mowa w powołanym artykule. W celu 

wykonywania tych zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać 

umowy z innymi podmiotami (art.9 ust.1 u.s.g.). W kwestii form prowadzenia gospodarki 

gminnej art. 9 ust. 3 u.s.g. odsyła do odrębnej ustawy. 

Podstawowym aktem prawa polskiego, regulującym wykonywanie zadań własnych gmin jest 

ustawa o gospodarce komunalnej. Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.g.k., gospodarka komunalna 

obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest 

bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 
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usług powszechnie dostępnych. Z art. 2 u.g.k. wynika natomiast, że jedną z dopuszczalnych 

prawnie form prowadzenia gospodarki komunalnej jest spółka prawa handlowego. 

Prawnie dopuszczalny zakres działania spółki komunalnej jest istotnie ograniczany przez 

obowiązujące przepisy. Ograniczenia te mają dwojaki charakter. Z jednej strony, spółka 

gminna, jako emanacja samej gminy, powinna działać w obszarze właściwym dla działalności 

gminy, tj. w obszarze zadań gminy. W tym kontekście dopuszczalnego spektrum działań 

spółki komunalnej należy poszukiwać w pierwszym rzędzie w katalogu zadań własnych gminy 

zawartym w art. 7 ust. 1 u.s.g. Dodatkowo, ustawodawca wyraźnie ogranicza 

funkcjonowanie spółek gminnych do sfery użyteczności publicznej. Zasada ta wynika 

zarówno z art. 9 ust. 2 u.s.g., jak i z art. 10 u.g.k. i doznaje jedynie nielicznych wyjątków 

określonych w u.g.k. 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 u.s.g. w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 

250 z późn. zm.) zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stanowią obowiązkowe 

zadanie własne gminy. Ponadto, w doktrynie uznaje się, iż należą do kategorii zadań 

z zakresu użyteczności publicznej, ponieważ ich celem jest bieżące i nieprzerwane 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych1. Zatem spółka komunalna bez wątpienia może prowadzić działalność w zakresie 

utrzymania czystości i porządku w gminie. 

Nowelizacja u.p.z.p. (w zakresie wchodzącym w życie 1 stycznia 2017 r), wprowadziła 

zamówienia in-house do krajowego porządku prawnego, co umożliwia udzielenie spółce 

komunalnej zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p). 

Ustawodawca jednakże nowelizując p.z.p. dodał również ust. 2a do art. 6c ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.), 

który stanowi że w przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały postanowi o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg w trybie p.z.p. 

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie i 

zagospodarowanie takich odpadów. 

Objęcie zatem systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych skutkuje koniecznością 

przeprowadzenia przetargu w trybie p.z.p. na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów. 

 
 

                                                
1
 P. Chmielnicki, K. Bandarzewski, B. Dziadkiewicz, Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, Art. 3, SIP LEX, [dostęp na dzień: 27.09.2016 r.]. 
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2.2.4 Ustawa Prawo zamówień publicznych 
 

Jak już uprzednio wskazano nowelizacja u.p.z.p. implementująca dyrektywę klasyczną 

wprowadza z dniem 1 stycznia 2017 r. do polskiego porządku prawnego zamówienia 

in-house. 

Zgodnie z art. 12 nowej dyrektywy zamówieniowej zamówienia udzielone podmiotowi 

wewnętrznemu nie są objęte dyrektywą, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) Instytucja zamawiająca sprawuje nad nim kontrolę podobną do kontroli 

wykonywanej wobec własnych (wewnętrznych) jednostek organizacyjnych 

(wydziałów, departamentów), tj.: wywiera decydujący wpływ zarówno na cele 

strategiczne, jak i na istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej; 

2) Ponad 80% działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach 

wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą sprawującą 

kontrolę; 

3) Nie występuje bezpośredni udział kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału 

kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych 

na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz 

niewywierających decydującego wpływu. 

 

Jak wynika z art. 12 ust. 5 nowej dyrektywy zamówieniowej, do celów ustalenia odsetka 

działalności, o którym mowa w pkt. 2, należy uwzględnić średni całkowity obrót Spółki lub 

odpowiednią alternatywną miarę opartą na działalności, taką jak koszty poniesione przez 

odnośną osobę prawną, w odniesieniu do usług, dostaw i robót budowlanych za trzy lata 

poprzedzające udzielenie zamówienia. 

Należy wskazać, iż nowelizacja u.p.z.p. przewiduje kilka trybów zamówienia in house (art. 1 

pkt. 85 lit. a tiret szóste nowelizacji u.p.z.p.), które różnią się od siebie nieznacznie w zakresie 

przesłanek. Na potrzeby niniejszego opracowania zostaną wskazane dwa z nich, mianowicie 

tzw. tradycyjne zamówienie in-house oraz zamówienie in-house w ramach wspólnej kontroli. 

 

Tradycyjne zamówienie „in house”  

1) zamawiający sprawuje nad osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli 

sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na 

cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby 

prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba 

prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób;  

2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę 

prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w pkt. 1;  
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3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 

prywatnego. 

Zamówienie „in house” w ramach wspólnej kontroli 

1) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, sprawuje nad daną osobą prawną 

kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi 

jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione 

są łącznie następujące warunki:  

a. w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 

przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, 

że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego 

zamawiającego; 

b. uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na 

cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej; 

c. kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami 

zamawiających sprawujących nad nią kontrolę.  

2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne 

osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających; 

3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 

prywatnego. 

W uchwalonej nowelizacji u.p.z.p. wskazano, iż do obliczania procentu działalności (o której 

mowa w obu trybach w pkt 2), uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę 

prawną w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające 

udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia 

działalności lub reorganizację działalności dane dotyczące średniego przychodu za 

poprzednie 3 lata są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności ustala się za 

pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. 

 

Obowiązki publikacyjne i kontrola 

Przed udzieleniem zamówienia „in house” zamawiający zamieszcza na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej informację o zamiarze zawarcia 

umowy wskazując na istotne elementy planowanego zamówienia. Umowa może być zawarta 

nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji. W razie 

zawarcia umowy przed tym terminem umowa podlega unieważnieniu zgodnie z art. 146 ust. 

1 pkt 7 u.p.z.p. Zamawiający jest również zobowiązany do zamieszczenia na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej, najpóźniej w terminie 14 dni od 
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dnia zawarcia umowy, informacji o udzieleniu zamówienia „in house” zawierającej wskazanie 

istotnych elementów udzielonego zamówienia.  

Nowelizacja wprowadza również zasadę, iż organ sprawujący nadzór nad zamawiającym, 

w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości zastosowania trybu in-house, zakazuje 

zawarcia umowy na czas wyjaśnienia sprawy. Organ sprawujący nadzór w razie stwierdzenia, 

iż nie zachodziły przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie in-house zakazuje zawarcia 

umowy, a jeżeli umowa została zawarta, zwraca się do zamawiającego o wypowiedzenie 

umowy lub odstąpienie od umowy w wyznaczonym przez organ terminie. W razie 

bezskutecznego upływu powyższego terminu organ sprawujący nadzór występuje do sądu 

o unieważnienie umowy w całości lub w części. 

 

2.3 Uwarunkowania dokumentów strategicznych 
 

2.3.1 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) 

 

Dnia 11 sierpnia 2016 r. ogłoszono Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (Uchwała 

nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 

2022).  

W KPGO założono m.in. następujące cele w gospodarce odpadami komunalnymi: 

 doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie 

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym wskazano, że: 

o osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych powinno 

wynieść minimum 50% ich masy do 2020 r., 

o do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych, 

o do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 65% odpadów komunalnych, 

o redukcja składowania odpadów komunalnych powinna wynieść maksymalnie 10% do 

2030 r.; 

o do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w województwie lub 

kraju w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych nie może przekraczać w 

skali województwa lub kraju 30% masy wytworzonych odpadów; 

 zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych 

odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie) poprzez m.in.: 

o wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie całego kraju do końca 2021 r. (uwaga – wskazano jako 

niedopuszczalny podział na odpady „suche” - „mokre”), 
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o wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania 

odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła – do końca 2021 r.; 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych 

odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.; 

 monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych 

wysortowywaną ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do 

składowania (frakcja 19 12 12); 

 

W związku z założonymi celami w KPGO przyjęto m.in. następujące kierunki działań: 

 modernizacja technologii w MBP - po modernizacji część mechaniczna w tych 

instalacjach ma służyć do efektywnego wysortowania odpadów surowcowych 

i doczyszczania odpadów wysegregowanych u źródła, natomiast część biologiczna ma być 

wykorzystywana do kompostowania lub fermentacji bioodpadów i odpadów zielonych; 

 dążenie do maksymalnego zwiększenia masy odpadów komunalnych poddawanych 

recyklingowi, w tym promowanie i realizacja działań na rzecz przygotowania do 

ponownego użycia oraz recyklingu nadających się do tego produktów lub materiałów 

wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych; 

 realizacja badań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, między innymi badania 

dotyczące analizy składu morfologicznego odpadów oraz właściwości fizycznych  

i chemicznych odpadów; 

 organizowanie i prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych zarówno na szczeblu 

ogólnokrajowym, jak i gminnym; 

 wdrożenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów  

u źródła co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: 

o papier i tektura,  

o metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,  

o szkło,  

o popiół,  

o bioodpady, w tym odpady zielone; 

 

Ponadto wskazanym kierunkiem działania jest: 

a) oddzielne zbieranie papieru i tektury oraz oddzielnie szkła opakowaniowego, aby 

zapobiec ich zanieczyszczeniu (dzięki temu surowce te będzie cechować należyta 

jakość i tym samym możliwość poddania ich recyklingowi), 

b) gromadzenie i transport odpadów zebranych selektywnie w sposób zapobiegający ich 

zmieszaniu; 

 zapewnienie możliwości selektywnego zbierania za pośrednictwem PSZOK oraz w miarę 

możliwości w inny dogodny dla mieszkańców sposób (co najmniej następujących frakcji 
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odpadów: zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady zielone, popiół, odpady budowlane i remontowe, stanowiące odpady 

komunalne); 

 ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji – zachęty w zakresie 

zagospodarowania takich odpadów w przydomowych kompostownikach; 

 wdrożenie zrównoważonego systemu zastosowania termicznych metod przekształcania 

odpadów komunalnych z odzyskiem energii, m.in. przez: 

o koordynację działań na poziomie poszczególnych województw w zakresie planów 

rozwoju infrastruktury służącej przetwarzaniu odpadów komunalnych, 

w szczególności dla ITPOK oraz ich późniejsza realizacja, 

o uniemożliwienie finansowania ze środków publicznych ITPOK, jeżeli udział 

w województwie masy termicznie przekształconych odpadów komunalnych oraz 

odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do 

wytworzonych odpadów komunalnych przekroczy 30%; 

 zweryfikowanie na etapie opracowywania aktualizacji WPGO potrzeb inwestycyjnych 

w regionach gospodarki odpadami, w tym zasadności tworzenia nowych instalacji (MBP, 

ITPOK), a także dopasowanie ich mocy przerobowych do aktualnych i prognozowanych 

potrzeb w tym zakresie. 

 

2.3.2 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2012 
 

W obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 (Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania 

Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń, 2012r.) Gmina Miasta Toruń została przypisana do 

7 Toruńskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, z adnotacją, że od dnia 

1 stycznia 2016 r., tj. od uruchomienia Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla 

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Region 5 Bydgoski i Region 7 Toruński 

zostaną połączone w Region 5 Bydgosko-Toruński. 
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Rysunek 2.3 Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi wg WPGO 2012 

 

 

 

 
Źródło: WPGO 2012 

 

Połączony Region 5 (Bydgosko-Toruński) według WPGO 2012 umożliwia współpracę między 

Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń dla realizacji projektu „Budowa Zakładu Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitarnego”, której szczegóły określono w Porozumieniu międzygminnym z dnia 

29 października 2009 roku między Miastem Bydgoszcz i Gminą Miasta Toruń. 
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Z uwagi na fakt, że uchwałą Nr XIII/286/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 26 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017  

z perspektywą na lata 2018-2023”, doszło do połączenia ww. Regionów, w dalszej części 

rozdziału przedstawiono analizę zapisów WPGO 2012 wyłącznie po tym fakcie.  

 

Dane na temat 5 Regionu Bydgosko -Toruńskiego zamieszczono poniżej. 

Rysunek 2.4 Region 5 Bydgosko-Toruński po wybudowaniu Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego wg WPGO 2012 

 
Źródło: WPGO 2012 
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Tabela 2.4 Gminy wchodzące w skład Regionu 5 Bydgosko-Toruńskiego wg uchwały 
w sprawie wykonania WPGO 

 
Źródło: uchwała w sprawie wykonania WPGO 

Tabela 2.5 Instalacje w Regionie 5 Bydgosko-Toruńskim wg WPGO 2012 

 
Źródło: uchwała w sprawie wykonania WPGO 

 
Skróty: 
MBP - mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych; 
Z - przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów i wytwarzanie produktu o właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin; 
SK - składowisko odpadów 
SP - spalarnia odpadów 
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Według WPGO 2012 w Regionie 5 funkcjonować będzie: 

 1 RIPOK w zakresie termicznego przetwarzania odpadów,  

 6 RIPOK w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

 7 RIPOK w zakresie kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

 5 RIPOK w zakresie składowania odpadów. 
 

 

W WPGO 2012 instalacje położone na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych przy ul. Kociewskiej 47-53 w Toruniu, który stanowi własność Gminy 

Miasta Toruń, natomiast zarządzany jest przez Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zostały określone jako RIPOK w zakresie: 

 mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (po rozbudowie): 

o część mechaniczna o wydajności: 82 000 Mg/rok, 

o część biologiczna o wydajności: 30 000 Mg/rok, 

 przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: 

o wydajność kompostowni: 3 000 Mg/rok, 

 składowania odpadów: 

o wolna pojemność składowiska: 880 600 m3. 
 

Instalacje MPO Sp. z o.o. wskazane zostały również jako instalacje przewidziane 

do zastępczej obsługi Regionu. 
 

Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu zgłosiła do WPGO 2012 

jedną inwestycję: rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

w części biologicznej w procesie kompostowania o minimalnej mocy przerobowej 

35 000 Mg/rok. 
 

Jednocześnie Gmina Miasta Toruń, działając na podstawie porozumienia międzygminnego 

zawartego w dniu 29.10.2009 r. z miastem Bydgoszcz, współuczestniczy w projekcie 

związanym z powstaniem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla 

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego (umowa o dofinansowanie nr POIS. 

02.01.00-00-007/09-00 z dnia 03.03.2011 r.). Efektem realizacji ww. porozumienia jest 

rozpoczęcie od początku 2016 roku przekazywania toruńskich odpadów do termicznego 

przekształcenia w ZTPOK. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla 

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego został wskazany w WPGO 2012 jako RIPOK 

w zakresie spalarni odpadów o wydajności 180 000 Mg/rok. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono RIPOK w Regionie 5 Bydgosko-Toruńskim wg uchwały 

Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. 

w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na 

lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, z późn. zm.  
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Tabela 2.6 Instalacje w Regionie 5 Bydgosko-Toruńskim wg uchwały w sprawie wykonania WPGO 

 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

  
 

31 

 
 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

  
 

32 

 
 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

  
 

33 

 
 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

  
 

34 

 
 
Źródło: uchwała w sprawie wykonania WPGO 
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Według uchwały Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, z późn. zm.,  

w Regionie 5 funkcjonuje obecnie: 

 

 1 RIPOK w zakresie termicznego przetwarzania odpadów,  

 5 RIPOK w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

 7 RIPOK w zakresie kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

 4 RIPOK w zakresie składowania odpadów. 

 

W uchwale wskazane zostały również instalacje przewidziane do zastępczej obsługi Regionu. 

 

2.3.3 Projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2016 

 

Według Projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” (Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy 

- Sabina Kowalska, Projekt Sierpień 2016 r.) zaplanowano podział województwa na cztery 

Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi: 1 Północny, 2 Wschodni, 3 Południowy 

i 4 Zachodni. 
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Rysunek 2.5 Podział na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi w województwie 
wraz z istniejącymi i planowanymi RIPOK wg Projektu WPGO 2016 

 

Gmina Miasta Toruń została zlokalizowana  
w obrębie Regionu 4 Zachodniego.  
Źródło: projekt WPGO 2016 

Dane na temat Regionu zostały przedstawione poniżej. 
 
 

Tabela 2.7 Gminy wchodzące w skład Regionu Zachodniego wraz z liczbą mieszkańców 
wg Projektu WPGO 2016 
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Tabela 2.8 Moce przerobowe poszczególnych RIPOK w Regionach (stan faktyczny, 
przeliczeniowy) wg Projektu WPGO 2016 

 
Źródło: projekt WPGO 2016 

Szacowana ilość odpadów komunalnych w Regionie 4 Zachodnim wynosi 270 294 Mg/rok. 

RIPOK w Regionie 4 Zachodnim przedstawia poniższy rysunek. 

 

Rysunek 2.6 RIPOK w Regionie 4 Zachodnim wg Projektu WPGO 2016 

 
 

[źródło: Projekt WPGO 2016] 
Uwaga: przedstawiony rysunek pochodzi z projektu WPGO i może zawierać błędy 
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Tabela 2.9 RIPOK w Regionie 4 Zachodnim wg Projektu WPGO 2016 
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Źródło: projekt WPGO 2016 
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W Projekcie WPGO 2016 instalacje położone na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 37 w Toruniu zostały określony jako RIPOK 

w zakresie: 

 mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: 

o część mechaniczna o wydajności: 85 500 Mg/rok, 

o część biologiczna o wydajności: 28 000 Mg/rok, 

 przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: 

o wydajność kompostowni: 8 000 Mg/rok, 

 składowania odpadów: 

o wolna pojemność składowiska: 605 500 m3. 
 

 

W projekcie Planu Inwestycyjnego, stanowiącego załącznik do Projektu WPGO 2016, ujęto 

następujące inwestycje zgłoszone przez Spółkę MPO Sp. z o.o. w Toruniu: 

 rozbudowę/modernizację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją doczyszczania odpadów selektywnie 

zebranych i odzyskanych z odpadów zmieszanych: 
 
 

Tabela 2.10 Wyciąg z projektu Planu inwestycyjnego – tabela 12 

 

Uwaga: przedstawione dane pochodzą z projektu WPGO i nie uwzględniają uwag zgłaszanych przez UMT i MPO 

 

 rozbudowę/modernizację instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych 

bioodpadów: 
 

Tabela 2.11 Wyciąg z projektu Planu inwestycyjnego – tabela 13 

 
Uwaga: przedstawione dane pochodzą z projektu WPGO i nie uwzględniają uwag zgłaszanych przez UMT i MPO 

 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

 

  
 

41 

 rozbudowę/modernizację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych: 
 

Tabela 2.12 Wyciąg z projektu Planu inwestycyjnego – tabela 17 

 
Uwaga: przedstawione dane pochodzą z projektu WPGO i nie uwzględniają uwag zgłaszanych przez UMT i MPO 

 

 rozbudowę/modernizację składowiska odpadów: 
 

Tabela 2.13 Wyciąg z projektu Planu inwestycyjnego – tabela 19 

 
Uwaga: przedstawione dane pochodzą z projektu WPGO i nie uwzględniają uwag zgłaszanych przez UMT i MPO 

 
Tabela 2.14 Wyciąg z projektu Planu inwestycyjnego – tabela 32 Harmonogram 

 
Uwaga: przedstawione dane pochodzą z projektu WPGO i nie uwzględniają uwag zgłaszanych przez UMT i MPO 

 
 

Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu zgłosiła do Projektu 

WPGO 2016 m.in. następujące uwagi (podano zapisy, które powinny być zmienione): 

 Stan aktualny ZUOK: 

„Zakład dysponuje:  

o sortownią odpadów komunalnych zmieszanych o mocy przerobowej ok. 57 000,  

a przy pracy 3-zmianowej ok. 85 500 Mg/rok, w tym ok. 27 000 Mg/rok na odpady 

selektywnie zebrane; 
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o kompostownią odpadów zielonych (kompostownia polowa) o mocy przerobowej 

ok. 3000 Mg/rok; 

o instalacją do przetwarzania bioodpadów (odpady kuchenne, restauracyjne itp.)  

z możliwością przetwarzania (stabilizacji) frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze 

zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej ok. 5000 Mg/rok – 

technologia MUT; 

o instalacją do przetwarzania (stabilizacji) frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze 

zmieszanych odpadów komunalnych z możliwością przetwarzania odpadów 

zielonych o mocy przerobowej ok. 28 000 Mg/rok – technologia BIODEGMA; 

o składowiskiem odpadów o wolnej pojemności ok. 590 000 m3; 

o zakładem przerobu odpadów budowlanych z zespołem maszyn krusząco-

przesiewających o mocy przerobowej 7 000 Mg/rok, 

o zakładem demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych wraz  

z magazynem odpadów niebezpiecznych o mocy przerobowej 4 000 Mg/rok. 

o pełną infrastrukturą drogową, zbiornikami na odcieki, instalacją odgazowującą 

wraz z kontenerową stacją odzysku biogazu, oczyszczalnią odcieków, wagą.” 

 Stan aktualny ZUOK: część mechaniczna – sortownia przerabia obecnie  

(stan na 31.12.2014r.) 80 000 Mg/rok, w tym zmieszanych odpadów komunalnych 

71 700 Mg/rok. 

 

Stan aktualny ZUOK: w kolumnie składowisko podana jest pojemność 605 500 m3, winno być 

590 000 m3 (stan na 31.12.2014 r.). 

 

2.3.4 Dokumenty strategiczne Gminy Miasta Toruń 

 

Dokument strategiczny Gminy Miasta Toruń stanowi „Strategia Rozwoju Miasta Torunia do 

roku 2020” (Toruń 2010 r.), zgodnie z którą jako jeden z celów strategicznych  

rozwoju Miasta Toruń wskazano: 

Cel strategiczny 2 

 

Toruń silny z nowoczesną gospodarką opartą o innowacyjne przedsiębiorstwa, rozwijający 

infrastrukturę techniczną na potrzeby mieszkańców, gospodarki i turystów, 
 

na który składa się m.in. następujący cel operacyjny: 
 

Cel operacyjny 2.4 Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta. 
 

 

W zakresie gospodarki odpadami jako cel wskazano konieczność usprawnienia systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Toruniu, zwłaszcza w zakresie dostosowania 

istniejącego systemu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów do wymogów prawnych 
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wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz przewidywanych zmian 

tych przepisów do wymagań Wspólnoty Europejskiej. Wskazano, że cel ten powinno się 

osiągnąć przez wdrożenie w szerokim zakresie systemu selektywnego gromadzenia odpadów 

i zastosowanie odpowiednich intensywnych metod ich przetwarzania. 

 

Jako spodziewany rezultat w zakresie gospodarki odpadami wynikający z założonego celu 

wskazano m.in.:  

 wzrost ilości odpadów poddanych segregacji i odzyskowi; 

 wzrost liczby osób uczestniczących w systemie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania; 

 wzrost świadomości mieszkańców miasta w zakresie ochrony środowiska. 

 

2.4 Wymagania dla RIPOK MBP wynikające z prawa unijnego i krajowego, 
dokumentów strategicznych oraz innych wytycznych 

 

2.4.1 Prawo Unijne 

 

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU z 24.11.2010 r.  

w sprawie emisji przemysłowych BAT (najlepsze dostępne techniki) oznacza najbardziej 

efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który 

wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu 

dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na celu 

zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczanie emisji i oddziaływania 

na środowisko jako całość. Techniki obejmują zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, 

w jaki dana instalacja jest projektowana, budowana, utrzymywana, eksploatowana  

i wycofywana z eksploatacji. Dostępne techniki oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, 

który pozwala na ich wdrożenie w danym sektorze przemysłu, zgodnie z istniejącymi 

warunkami ekonomicznymi i technicznymi, z uwzględnieniem kosztów i korzyści, nawet jeżeli 

techniki te nie są wykorzystywane lub nie zostały opracowane w danym państwie 

członkowskim, o ile są one dostępne dla operatora. Najlepsze oznacza najbardziej efektywne 

w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości. 

Wyróżnia się dwa dokumenty: dokument referencyjny BAT (BREF) oraz konkluzje BAT. 

Dokument referencyjny (BREF) jest to dokument będący wynikiem wymiany informacji, 

sporządzony dla określonych rodzajów działalności i opisujący zwłaszcza stosowane techniki, 

aktualne poziomy emisji i konsumpcji, techniki uwzględniane przy okazji ustalania 

najlepszych dostępnych technik, a także konkluzje dotyczące BAT oraz wszelkie nowe 
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techniki. Konkluzje dotyczące BAT to dokument zawierający elementy dokumentu 

referencyjnego BAT i formułujący konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich 

opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, poziomów emisji powiązanych  

z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów 

konsumpcji oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich środków remediacji terenu. 

Poziomy emisji powiązane z BAT oznaczają różne poziomy emisji uzyskiwane w normalnych 

warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki opisane  

w konkluzjach BAT, wyrażone jako średnia w danym okresie w określonych warunkach 

odniesienia. Należy zwrócić uwagę, że Wymagania wynikające z BREF mają charakter 

wytycznych i nie są prawnie wiążące (ale organy administracyjne powinny je brać pod uwagę 

przy wydawaniu pozwolenia), natomiast Decyzja Komisji w sprawie konkluzji BAT stanowi 

bezpośrednią podstawę wydawania decyzji pozwolenia zintegrowanego (A. Skorupińska, 

2013). 

W sierpniu 2006 r. ukazał się dokument referencyjny: Zintegrowane Zapobieganie  

i Kontrola Zanieczyszczeń - Dokument referencyjny nt. najlepszych dostępnych technik - 

Przemysł Przetwarzania Odpadów. BAT dla przetwarzania mechaniczno-biologicznego musi 

(wybór, wg tłumaczenia dostępnego na stronach Ministerstwa Środowiska): 

 

65. stosować następujące techniki do magazynowania i obsługi w systemach biologicznych  

a. w przypadku odpadów o mniej intensywnym odorze, zastosowanie automatycznych  

i szybkozamykających się drzwi (czasy otwarcia drzwi są ograniczone do minimum)  

w połączeniu z odpowiednim urządzeniem gromadzenia powietrza odlotowego 

wywołującym podciśnienie w hali  

b. w przypadku odpadów o bardzo intensywnym odorze, stosowanie zamkniętych 

bunkrów z materiałem wsadowym posiadających śluzę dla pojazdów 

c. obudowanie i wyposażenie obszaru bunkrów w urządzenie gromadzenia powietrza 

odlotowego. 

 

66. dostosować dopuszczalne rodzaje odpadów i procesy oddzielania zgodnie z rodzajem 

przeprowadzanego procesu i stosowanej techniki ograniczania (np. w zależności od 

zawartości składników niebiodegradowalnych). 

 

69. ulepszyć przetwarzanie mechaniczno-biologiczne (MBP) poprzez: 

a. stosowanie całkowicie obudowanych bioreaktorów 

b. unikanie warunków beztlenowych w trakcie przetwarzania tlenowego poprzez 

kontrolowanie fermentacji i dostawy powietrza (przy użyciu stabilizowanego obwodu 

powietrza) oraz poprzez dostosowanie napowietrzania do rzeczywistej działalności 

biodegradacyjnej 

c. skuteczne wykorzystywanie wody 

d. termiczne izolowanie sufitu hali degradacji biologicznej w procesach tlenowych 
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e. zminimalizowanie wytwarzania gazu spalinowego do poziomów 2500 do 8000 Nm3 

na tonę. Nie zgłoszono poziomów poniżej 2500 Nm3 na tonę 

f. zapewnienie jednolitego materiału wsadowego 

g. recykling wód procesowych lub błotnistych pozostałości w ramach procesu 

tlenowego w celu całkowitego uniknięcia emisji do wody. W przypadku generowania 

ścieków należy je oczyścić, w celu osiągnięcia wartości wymienionych w BAT nr 56 

h. nieustannie nabywanie wiedzy na temat połączenia między kontrolowanymi 

zmiennymi degradacji biologicznej a zmierzonymi emisjami (gazowymi) redukcja 

emisji związków azotu poprzez zoptymalizowanie wskaźnika C:N.  

 

70. zredukować emisje z przetwarzania mechaniczno-biologicznego do następujących 

poziomów: 

o odory (ouE/m3) <500-6000 

o NH3 (mg/Nm3) <1-20 

przy użyciu odpowiedniej kombinacji następujących technik: 

a. utrzymanie właściwego zarządzania (związane z BAT nr 3) 

b. regeneracyjny utleniacz termiczny 

c. usuwanie pyłu. 

 

71. zredukować emisje do wody do poziomów wymienionych w BAT nr 56. Ponadto 

ograniczyć emisje całkowitego azotu, amoniaku, azotanów i azotynów do wody. 

 

W grudniu 2015 r. ukazał się Draft 1 konkluzji BAT dla zagospodarowania odpadów (Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, Joint Research Centre, 

Institute for Prospective Technological Studies Sustainable Production and Consumption Unit 

European IPPC Bureau, Draft 1, December 2015). Z uwagi na jego wstępny charakter 

dokument należy traktować jako ramowy, określający kierunki do uzgodnienia  

i weryfikacji końcowych standardów emisyjnych, a nie ostateczne kryteria.  

 

Zgodnie z konkluzjami ogólnymi BAT, przedstawionymi w rozdziale 6.1,  

w przetwarzaniu odpadów istotne są następujące zagadnienia: 

 odpowiednie zarządzanie środowiskiem i monitorowanie środowiska,  

 emisja zanieczyszczeń do powietrza, w tym kwestie odorowe,  

 emisja zanieczyszczeń do wód, 

 zużycie surowców i chemikaliów,  

 emisja hałasu i wibracji,  

 emisje zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych,  

 gospodarka pozostałościami z procesów,  

 emisje z wypadków, awarii i innych incydentów,  
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 sposób magazynowania odpadów.  

 

Konkluzje dotyczące BAT dla mechanicznego przetwarzania odpadów określono  

w rozdziale 6.2 (BAT 25-30). Konkluzje te stosuje się w uzupełnieniu do ogólnych BAT  

o których mowa w rozdziale 6.1. W celu zminimalizowania emisji pyłów do powietrza  

z części mechanicznej instalacji należy zastosować jedną ze wskazanych w rozdziale technik 

lub ich kombinację: odpylacz cyklonowy, zastosowanie płuczki, filtrów lub wtryskiwanie 

wody do urządzenia rozdrabniającego/przesiewającego odpady (BAT 25). Zalecane 

parametry oczyszczania (średnioroczne): 

a) pyły 2-5 mg/Nm3. 

Konkluzje dotyczące BAT dla biologicznego przetwarzania odpadów określono  

w rozdziale 6.3 (BAT 31-37). Konkluzje te również stosuje się w uzupełnieniu do ogólnych 

BAT o których mowa w rozdziale 6.1. W celu zminimalizowania emisji zapachowych 

wymagane jest wstępne przygotowanie odpadów (BAT 31), natomiast w celu zmniejszenia 

emisji zapachowych, siarkowodoru, amoniaku wymagane jest stosowanie biofiltra (BAT 32) 

do uzyskania następujących parametrów (średniorocznych): 

 NH3 0.1 - 10 mg/Nm3, 

 H2S 0.1 - 1 mg/Nm3 (dolna granica zakresu jest związana z użyciem płuczki przed 

biofiltrem). 

Dążąc do zminimalizowania ilości odcieków, a także do uniknięcia zanieczyszczenia wód 

gruntowych i powierzchniowych oraz do zmniejszenia zużycia wody podano odpowiednie 

techniki (BAT 33). W celu ograniczenia emisji do powietrza z procesów stabilizacji tlenowej 

istotne jest monitorowanie procesu oraz kontrolowanie kluczowych parametrów procesu, 

w tym: charakterystyki wejściowe odpadów (np. stosunek C:N, porowatość), zawartość 

wody, dyfuzji powietrza przez odpady, temperatury (BAT 34). 

Przedstawiono także propozycje konkluzji BAT dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów (MBP) w zakresie emisji do powietrza (BAT 36-37). Zaleca się wykorzystanie 

powietrza zanieczyszczonego ze strefy zasobni odpadów, części mechanicznej do procesów 

biologicznego przetwarzania (może zachodzić konieczność schłodzenia powietrza 

i oczyszczenia skroplin przed ponownym użyciem). W celu zmniejszenia emisji pyłów 

i lotnych związków organicznych do powietrza, powietrze procesowe należy poddać 

oczyszczaniu (filtry, płuczki kwaśne/wodne, utlenianie termiczne). Zalecane parametry 

oczyszczania (średnioroczne): 

 pyły 2-5 mg/Nm3; 

 lotne związki organiczne (LZO) 5-15 mg/Nm3. 
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2.4.2 Prawo krajowe 

W zakresie prawa krajowego, instalacje powinny spełniać przede wszystkim wymagania, 

zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21,  

z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(tj. Dz.U. 2016, poz. 672). 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21, z późn. zm.) 

regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania 

odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania  

i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców, 

spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa  

w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania 

odpadów lub zapewniający: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów 

komunalnych [...], lub przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów [...] lub składowanie odpadów [...]. 

Według art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2016, poz. 672) przy określaniu 

najlepszych dostępnych technik (BAT) bierze się pod uwagę wymagania,  

o których mowa w art. 143 przedmiotowej ustawy: technologia stosowana w nowo 

uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna 

spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów; 

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 

7) (uchylony) 

8) postęp naukowo-techniczny. 

 

Pośrednio wymagania dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

wynikają również z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.  

w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 1277), zgodnie z którym przy dopuszczaniu do składowania odpadów komunalnych  

z grupy 20 oraz odpadów powstałych po segregacji o kodzie 19 12 12, muszą być spełnione 

następujące warunki, określone z załączniku nr 4 do rozporządzenia: 
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Źródło: Dz. U. z 2015 r., poz. 1277 
 
 

Kryteria te obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Od początku 2016 r. istnieje zatem 
konieczność wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych frakcji nadsitowej 
większości odpadów kalorycznych, w taki sposób, aby uzyskać parametry odpadów 
kwalifikujące je do składowania.  

 
 

2.4.3 Wytyczne ekspertyzy GDOŚ 
 

W maju 2015 r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowany został 

Raport końcowy podsumowujący III etap ekspertyzy instalacji MBP (Konsorcjum: 

Uniwersytet Zielonogórski i Zakład Utylizacji Odpadów, Spółka z o.o., autorzy: Jędrczak A., 

den Boer E., Zielona Góra, maj 2015 r.). W dokumencie wskazano rozwiązania 

rekomendowane, nie budzące wątpliwości, co do możliwości spełnienia wymagań. Są to: 

 stabilizacja tlenowa w boksach żelbetowych w hali,  

 stabilizacja tlenowa w reaktorach żelbetowych zamkniętych stropem żelbetowym,  

 stabilizacja tlenowa w reaktorach żelbetowych zamkniętych stropem z tworzywa 

sztucznego,  

 biosuszenie w pryzmach w hali,  

 biostabilizacja beztlenowa – procesy suchej fermentacji (w analizowanych 

technologiach).  

Bardzo ważną treścią ekspertyzy są sformułowania warunków zachowania właściwej 

eksploatacji instalacji i spełnienia wymagań w zakresie ograniczenia emisji z tych instalacji:  

 prowadzenie procesów mechanicznego przetwarzania oraz pośredniego 

magazynowania odpadów w obiektach zamkniętych, wyposażonych w system 

wentylacji, z możliwością ujmowania i oczyszczania powietrza;  

 sterowanie procesem stabilizacji w oparciu o bieżący pomiar przynajmniej 

temperatury, zalecany jest również monitoring wybranego wskaźnika świadczącego o 

zachodzących procesach biodegradacji – np. pomiar zawartości tlenu lub dwutlenku 

węgla w powietrzu poprocesowym;  
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 wyposażenie w instalację napowietrzania zapewniającą utrzymanie warunków 

tlenowych podczas całego okresu intensywnej stabilizacji, z możliwością dostosowania 

intensywności napowietrzania do wymagań fazy procesu oraz zapewniającą ujęcie  

i oczyszczanie powietrza procesowego;  

 wyposażenie w urządzenia oczyszczania powietrza procesowego ujmowanego w fazie 

intensywnej stabilizacji, zapewniające redukcję emisji związków organicznych, odorów  

i związków azotu;  

 wyposażenie w instalację nawadniania i ujmowania ścieków procesowych, 

z możliwością recyrkulacji wód procesowych.  

Powyższe zapisy powinny stanowić wytyczne dla użytkowników w zakresie stosowania 

odpowiednich procesów w RIPOK MBP. 

Z uwagi na ciągły rozwój technologii, zauważono, że powinno się dopuszczać  

i wspierać wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań przetwarzania odpadów, które 

zapewniają bardziej efektywne gospodarowanie odpadami przy równoważnym poziomie 

ochrony środowiska. Zawsze jednak, przy realizacji linii stosującej nową technikę lub 

technologię, powinna być wymagana odrębna procedura weryfikacji spełnienia wymagań 

przed dopuszczeniem instalacji do eksploatacji oraz rozszerzony zakres monitoringu ich 

wpływu na środowisko.  

Należy stwierdzić, że Raport nie stanowi oficjalnej interpretacji i wykładni przepisów 

prawnych. 

2.4.4 Podsumowanie 

 
Reasumując instalacja RIPOK MBP powinna spełniać wymagania przepisów  

oraz wytycznych krajowych i unijnych, w tym m.in.: 

 ustawy o odpadach (definicja, wydajność) i ustawy Prawo ochrony środowiska  

(art. 143), 

 wymagań BREF BAT / konkluzji BAT (wymagania emisyjne), 

 planów gospodarki odpadami: KPGO i WPGO (poziomy, limity, ograniczenia) – 

poprzednie rozdziały opracowania, 

 wymagań dot. gospodarki w obiegu zamkniętym (poziomy, limity, ograniczenia) – 

poprzednie rozdziały opracowania, 

 obowiązującego od 1.01.2016 r. rozporządzenia w sprawie dopuszczania odpadów do 

składowania na składowiskach (ograniczenie deponowania odpadów kalorycznych, 

o podwyższonej zawartości węgla i stratach prażenia), 

 wytycznych Ekspertyz GDOŚ, zwłaszcza II i III etapu (ogólne wymagania), 

 standardów określonych w pozwoleniu zintegrowanym (parametry ilościowe, 

jakościowe i emisyjne dla przedmiotowej instalacji). 
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3. ANALIZA OBECNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

3.1 Charakterystyka odbioru i zbierania odpadów na terenie Miasta Toruń 

3.1.1 Liczba mieszkańców Miasta Toruń 
 

Według danych Urzędu Miasta Torunia (Wydziału Spraw Administracyjnych) na dzień 
31 grudnia 2015 r. teren miasta zamieszkiwało 194 775 mieszkańców. Deklaracje 
o wysokości opłaty za odbiór odpadów (stan na dzień 31.12.2015 r.) zostały złożone 
w imieniu 179 919 osób - zauważalna dysproporcja między danymi meldunkowymi a ilością 
mieszkańców zgłoszoną do systemu występuje praktycznie we wszystkich gminach, 
w których wysokość opłaty uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących.  

Różnice w liczbie mieszkańców Torunia występują także w zakresie danych Urzędu 
Statystycznego. Wg GUS na koniec 2014 (za 2015 r. brak danych) Toruń zamieszkiwało 
203 158 mieszkańców, co jest o 6 886 mieszkańców więcej niż dane przedstawiane przez 
Urząd Miasta Torunia. Ostatecznie na potrzeby niniejszej Koncepcji przyjęto, że brane będą 
pod uwagę dane Urzędu Miasta Torunia (Wydziału Spraw Administracyjnych). 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane o liczbie osób zameldowanych na pobyt stały 
i czasowy w Toruniu w poszczególnych latach wg Urzędu Miasta Torunia. 
 

Tabela 3.1 Liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Toruniu  

ROK 
Liczba osób zameldowanych 

na pobyt stały 
Liczba osób zameldowanych 

na pobyt czasowy 
RAZEM 

(na koniec roku) 

2000 201 288 6 785 208 073 

2001 201 143 7 843 208 986 

2002 201 440 7 567 209 007 

2003 200 373 7 326 207 699 

2004 199 150 7 383 206 533 

2005 197 844 7 870 205 714 

2006 196 089 8 444 204 533 

2007 194 903 8 787 203 690 

2008 193 787 8 606 202 393 

2009 193 351 8 672 202 023 

2010 192 157 8 638 200 795 

2011 191 277 8 421 199 698 

2012 190 207 8 176 198 383 

2013 188 991 8 251 197 242 

2014 187 977 8 295 196 272 

2015 186 433 8 342 194 775 

[źródło: UMT] 
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Z przedstawionych danych wynika, że od roku 2002 liczba mieszkańców Miasta Toruń 

systematycznie maleje – średnio rocznie o 1095 osób. 

 

Rysunek 3.1 Liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Toruniu 

 
[źródło: UMT] 

3.1.2 Model odbioru odpadów od mieszkańców 
 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku Gmina 

Miasta Toruń przejęła obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na swoim terenie. Celem wprowadzenia nowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi było uszczelnienie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi poprzez objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania 

odpadów komunalnych, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

„u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie poziomu recyklingu 

i odzysku odpadów zebranych selektywnie oraz redukcja masy odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do 

odzysku, a przede wszystkim eliminowanie dzikich wysypisk odpadów oraz praktyk 

nielegalnego spalania odpadów w piecach. Powyższe założenia kontynuowane są  

w ramach aktualnego modelu odbioru odpadów komunalnych. 
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Rysunek 3.2 Model odbioru odpadów komunalnych w Toruniu 

               
[źródło: opracowanie własne] 
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Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (uchwała 

nr 300/2016 z 12.05.2016 r.) zobowiązuje właścicieli nieruchomości do prowadzenia 

selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

14) zużyte opony. 

 

Jednocześnie Regulamin wskazuje, że odbierane z nieruchomości są następujące pojemniki lub 

worki gromadzące odpady: 

1) kolor niebieski - pojemniki przeznaczone do zbierania papieru i tektury; 

2) kolor żółty - pojemniki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych i metali, 

lub 

2) kolor żółty - pojemniki przeznaczone do zbierania tzw. „odpadów suchych”: tworzyw 

sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali oraz papieru i tektury (wówczas nie 

ma konieczności prowadzenia zbiórki papieru i tektury do osobnego pojemnika koloru 

niebieskiego); 

3) kolor biały - pojemniki przeznaczone do zbierania szkła; 

4) kolor brązowy - pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów, 

 

Pozostałe rodzaje odpadów przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), a także przekazywane  

w następujący sposób: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych 

można przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów.  

 zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe można wrzucać do specjalnych 

pojemników zlokalizowanych w placówkach oświatowych i budynkach użyteczności 

publicznej bądź też przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady.  
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 przeterminowane leki można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 

zlokalizowanych w aptekach, przychodniach i ośrodkach zdrowia.  

 odpady wielkogabarytowe odbierane są według harmonogramu określonego przez 

Gminę Miasta Toruń na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe są odbierane na indywidualne zgłoszenie właściciela 

nieruchomości. Dla nieruchomości zamieszkałych w systemie gminnym dostępny jest 

odbiór tych odpadów w punktach PSZOK – bezpłatnie w ilości 1 m3 na gospodarstwo 

domowe rocznie. W pozostałych przypadkach należy skorzystać z komercyjnej usługi 

odbioru tych odpadów lub dostarczyć bezpośrednio do ZUOK poprzez firmę remontową 

– wytwórcę odpadów. 

 

Uwzględniając zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 

Toruń, aktualnie wykształcił się następujący model odbioru odpadów od mieszkańców: 

 

Zabudowa jednorodzinna 

W zabudowie jednorodzinnej bezpośrednio na posesji prowadzona jest selektywna zbiórka 

odpadów z podziałem na odpady suche, szkło, bioodpady i pozostałe. 

 

 Odpady suche typu papier, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe zbierane są w workach 
koloru żółtego 

 Szkło - opakowania szklane zbierane są w workach 
koloru białego. 
 

 Bioodpady zbierane są w pojemnikach koloru 
brązowego o pojemności 120l. 
 

 Pozostałe odpady komunalne (niesegregowane) 
zbierane są w pojemnikach koloru zielonego. 
 

[źródło: opracowanie własne] 

 

Zabudowa wielorodzinna 

W 60% zabudowy wielorodzinnej Torunia obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych z podziałem na odpady suche, szkło, bioodpady i pozostałe. Systemem objęte są 

następujące Spółdzielnie Mieszkaniowe:  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo; 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik Administracja Osiedla Wschód; 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie (wybrane bloki); 

 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Lelewela i Kołłątaja; 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Młodych Pracowników UMK.  
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W pozostałej części 40% zabudowy wielorodzinnej obowiązuje system selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych z podziałem na metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz pozostałe 

odpady komunalne. 

 

 Metale i tworzywa sztuczne zbierane są 
w pojemnikach zbiorczych koloru żółtego 
 

 Szkło – zbierane jest w pojemnikach zbiorczych koloru 
białego, zlokalizowanych przy boksach śmietnikowych. 
 

 Papier i tektura zbierane są w pojemnikach zbiorczych 
koloru niebieskiego 
 
 

 Bioodpady zbierane są w pojemnikach koloru 
brązowego o pojemności 1100l. 
 

 Pozostałe odpady komunalne (niesegregowane) 
zbierane są w pojemnikach koloru zielonego lub 
metalowych ocynkowanych 

[źródło: opracowanie własne] 
 

 

Zespół Staromiejski 

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Zespołu Staromiejskiego 

obejmuje gromadzenie odpadów suchych w workach koloru żółtego oraz szkło w workach 

koloru białego. Na terenie Zespołu Staromiejskiego odbiór odpadów komunalnych zmieszanych 

odbywa się z pojemników koloru zielonego bądź metalowych ocynkowanych. Ze względu na 

charakter zabudowy istnieje także możliwość wywozu odpadów w czarnych workach foliowych. 

Do odbioru wykorzystywane są worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 20 do 110 litrów, 

stosowany jest także system podziemnych pojemników. 

 

 Odpady suche typu papier, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe zbierane są w workach 
koloru żółtego. Stosowany jest także system 
podziemnych pojemników. 

 Szkło - opakowania szklane zbierane są w workach 
koloru białego. Stosowany jest także system 
podziemnych pojemników. 

 Pozostałe odpady komunalne (niesegregowane) 
zbierane są w pojemnikach koloru zielonego lub 
metalowych ocynkowanych a także czarny worek. 
Stosowany jest także system podziemnych 
pojemników. 

[źródło: opracowanie własne] 
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Charakteryzując model odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Toruń należy 

wskazać także na następujące uwarunkowania: 

1) W zamian za opłatę uiszczaną przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości odbierana 

jest każda ilość odpadów komunalnych wytworzonych i gromadzonych w pojemnikach oraz 

workach dostarczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. 

2) Gmina Miasta Toruń nie podjęła dotychczas fakultatywnej uchwały o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Art. 6c 

ust. 2). W związku z tym właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

3) Gmina przejęła na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w wyniku podjęcia przez Radę Miasta 

Torunia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Obowiązek ten przeniesiony został następnie na wybrany w przetargu podmiot – spółkę 

MPO, co jest powszechnie stosowaną przez gminy regułą. 

4) Właściciele nieruchomości, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości położonych na 

obszarze Zespołu Staromiejskiego, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają 

odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli 

nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

5) W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odpady zielone, zbierane odrębnie poza 

pojemnikiem przeznaczonym do zbierania bioodpadów, odbierane są jeden raz w tygodniu, 

6) Na terenie Zespołu Staromiejskiego MPO sp. z o.o. rozwija system podziemnych 

pojemników na odpady. Dostęp do pojemników możliwy jest przy wykorzystaniu karty 

czipowej otwierającej kioski wrzutowe. Podziemne pojemniki na odpady przeznaczone są 

dla posesji zamieszkałych. Każdy zestaw składa się z trzech pojemników: na odpady suche 

(o pojemności 5 m3), na odpady zmieszane (poj. 5 m3) i na szkło (poj. 3 m3). Poziom 

napełnienia monitorowany jest przez system czujników zamieszczonych wewnątrz 

zbiorników. Pojemniki na odpady zmieszane i na odpady suche opróżniane są dwa razy na 

tydzień, a na szkło raz w tygodniu. 

 

3.1.3 Zbieranie odpadów na PSZOK 
 
Na terenie Miasta Toruń aktualnie funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK): 

1) przy ulicy Kociewskiej 35 (w sąsiedztwie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych), 

2) przy ul. Dwernickiego 15 (w południowej części miasta). 
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Rysunek 3.3 Lokalizacja PSZOK w Toruniu 

 
Źródło: http://mapa.korytarze.pl/ 

 
W PSZOK przyjmowane są odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych  

na terenie Miasta Toruń takie jak:  

 

 papier i tektura - np. gazety, książki, zeszyty, kartony, torby papierowe itp. 

 metale - np. puszki aluminiowe 

 tworzywa sztuczne - np. plastikowe butelki po napojach, torby foliowe, folia itp. 

 opakowania wielomateriałowe - np. opakowania po mleku, napojach, mrożonkach, 

 szkło - np. słoiki, butelki, 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji - np. trawa, gałęzie 

 odpady zielone - np. resztki żywności, obierki z warzyw i owoców, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe - np. kanapy, okna, wanny, 

 przeterminowane leki, 

 chemikalia - np. lakiery, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. monitory, telewizory, komputery itp. 

 zużyte opony, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe. 

W/w odpady, poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi przyjmowane są bez limitu. 

Odpady budowlane można dostarczyć do PSZOK w ilości do 1m3 na gospodarstwo domowe 

rocznie. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są przyjmowane. Dostarczający 

PSZOK ul. Kociewska 35 

PSZOK ul Dwernickiego 15 
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odpad zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK w celu identyfikacji odpadu 

i wskazania miejsca rozładunku. Pracownicy PSZOK mogą zażądać dokumentu potwierdzającego 

zameldowanie/zamieszkanie (dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania 

opłat za odbiór odpadów komunalnych) mieszkańca na terenie gminy Toruń.  

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące odpady: 

 materiały zawierające azbest, 

 odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla 

których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego, 

 odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek 

substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania, 

 odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, 

 wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. 

zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na 

opakowanie jednostkowe), 

 wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa 

domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, 

chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy 

fotograficznych). 

 

 

3.1.4 Uchwały w zakresie gospodarowania odpadami 
 
W latach 2012 – 2013, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), Rada Miasta Torunia podjęła szereg 

nowych uchwał regulujących kwestię organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych 

z terenu gminy. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 87), która weszła w życie 01.02.2015 r., dotychczasowe uchwały Rady Miasta Torunia 

w tym zakresie zachowałyby swoją moc nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie 

nowelizacji, czyli utraciłyby moc w przypadku niepodjęcia nowych uchwał po dniu 1 sierpnia 

2016 roku. W związku z powyższym pakiet stosownych uchwał został podjęty przez Radę Miasta 

Torunia na sesji w dniu 12 maja 2016 r. Poniższa tabela przedstawia zestawienie uchwał 

dotyczących systemu odbioru odpadów komunalnych. 
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Tabela 3.2 Uchwały regulujące system odbioru odpadów komunalnych w Toruniu 

Artykuł 
ustawy 

Nazwa uchwały Zmiany 

Art. 6 k 

Uchwała nr 494/13 z 21.02.2013 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty,  

1. Uchwała nr 725/14 z 20.03.2014 r. (obniżenie 
opłaty od kwietnia 2014 r.). 
2. Uchwała nr 302/2016 z 12.05.2016 r. 

Art. 4 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy – uchwała Nr 416 RMT z 
25.10.2012 r. 

1. Uchwała Nr 514/13 z 21.03.2013 r. 
(przeniesienie obowiązku wyposażenia w 
pojemniki na gminę)  
2. Uchwała Nr 908/14 z 13.11.2014 r. (dodanie 
podziemnych pojemników). 
3. Uchwała nr 300/2016 z 12.05.2016 r. (nowy 
regulamin). 
4. Uchwała nr 372/2016 z 21.07.2016 r. (zmiany 
wynikające z nadzoru Wojewody, ustalenie zasad 
dot. hodowli pszczół). 

Art. 6 l 

Uchwała nr 495/13 z 21.02.2013 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

1. Uchwała nr 726/14 z 20.03.2014 r. (dodanie 
możliwości wnoszenia opłaty kartą płatniczą) 
2. Uchwała nr 303/2016 z 12.05.2016 r. 
(uszczegółowienie czy opłatę wnosi się z góry czy z 
dołu) 

Art. 6 n 

Uchwała nr 496/13 z 21.02.2013 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń 
,  

1. Uchwała nr 748/14 z 10.04.2014 r. (uproszczenie 
wzoru formularza, informacja o nowych, niższych 
stawkach opłaty w objaśnieniu) 
2. Uchwała nr 304/2016 z 12.05.2016 r. (korekty 
objaśnień formularza) 

Art. 6r 
ust. 3 

Uchwała nr 493/13 z 21.02.2013 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

1. Uchwała nr 301/2016 z 12.05.2016 r. (ustalenie 
zasad odbioru odpadów zielonych z pielęgnacji 
zieleni, określenie trybu i sposobu zgłaszania 
nieprawidłowości przez właścicieli nieruchomości, 
doprecyzowanie zasad odbioru odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
(kuchennych) w zabudowie wielorodzinnej, inne 
drobne zmiany). 

Źródło: UMT 

 
Charakteryzując systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Toruń 

wynikający z podjętych uchwał należy wskazać na następujące uwarunkowania: 

 

1) W zabudowie jednorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

odbierane są jeden raz w tygodniu. Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw 

sztucznych i opakowań wielomateriałowych, zbierane łącznie jako tzw. odpady suche 

odbierane są jeden raz w miesiącu. Podobnie jeden raz w miesiącu odbierane są odpady 

szkła. Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku. 
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2) W zabudowie wielorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

odbierane są dwa razy w tygodniu (w niektórych przypadkach z większą częstotliwością). 

Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

zbierane łącznie jako tzw. odpady suche odbierane są jeden raz w tygodniu. Odpady 

szkła odbierane są jeden raz na dwa tygodnie. Odpady mebli i inne odpady 

wielkogabarytowe odbierane są jeden raz w miesiącu. 

3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Miasta Toruń ustalana jest od gospodarstwa domowego. 

Określone zostały następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń: 

 

Tabela 3.3 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Toruniu 

liczba osób w gospodarstwie zbiórka selektywna zbiórka nieselektywna 

w zabudowie jednorodzinnej 

1 osoba 12,00 15,00 

2 osoby 23,00 29,00 

3 osoby  33,00 42,00 

4 i więcej osób 42,00 53,00 

w zabudowie wielorodzinnej 

1 osoba 11,00 14,00 

2 osoby 21,00 27,00 

3 osoby  30,00 38,00 

4 i więcej osób 38,00 48,00 
[źródło: Uchwała nr 302/2016 z 12.05.2016 r.] 

 
4) Konsekwencją przyjętej w Toruniu metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest znaczna ilość korekt deklaracji (6 692 szt. 

w 2015 r., 7124 szt. w roku 2014) składanych przez właścicieli nieruchomości  

z powodu zmiany danych wpływających na wysokość opłaty (głównie spowodowanych 

ruchem naturalnym ludności i migracjami). 

 

3.1.5 Prowadzenie selektywnej zbiórki przez mieszkańców 
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, 

w ramach składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

deklarują także czy odpady będą zbierali w sposób selektywny lub nieselektywny. Aktualnie, 

wg danych na koniec 2015 r., na terenie Gminy Miasta Toruń ok. 7,7% gospodarstw domowych 

zadeklarowało prowadzenie nieselektywnego zbierania odpadów. W zabudowie jednorodzinnej 

jest to około 13,3%, a w zabudowie wielorodzinnej 7,0%. Szczegółową statystykę gospodarstw 

domowych Gminy Miasta Toruń pod względem zadeklarowanego prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów (dane na koniec 2015 r.) przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 3.4 Deklaracje w zakresie selektywnego zbierania odpadów w Toruniu 

Charakter zabudowy Segregacja Liczba gospodarstw 
Udział procentowy 

w grupie 

Jednorodzinna 
Zbiórka nieselektywna 1 281 13,3% 

Zbiórka selektywna 8 371 86,7% 

Jednorodzinna suma 9 652 12,0% 

Wielorodzinna 
Zbiórka nieselektywna 4 957 7,0% 

Zbiórka selektywna 65 988 93,0% 

Wielorodzinna suma 70 945 88,0% 

Suma końcowa dla Torunia 80 597 100,0% 

[źródło: UMT] 
 

W oparciu o art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Operator gminnego 

systemu odbioru zobowiązany jest w ramach umowy do bieżącej kontroli sposobu prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów w miejscu odbioru odpadów. W przypadku stwierdzenia, że 

odpady komunalne zbierane są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku, w szczególności gdy doszło do zmieszania danego rodzaju selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych z innymi odpadami, Operator sporządza dokumentację fotograficzną 

oraz protokół z kontroli, które przekazuje do Wydziału Gospodarki Komunalnej.  
 

Wydział niezwłocznie powiadamia właściciela/zarządcę nieruchomości o zaistniałej sytuacji, 

informując go, że ustalono nieprawidłowości, co jest naruszeniem zasad selektywnego zbierania 

odpadów, określonych w uchwale Rady Miasta Torunia w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (tzw. żółta kartka). Rozpoczyna się 

monitorowanie punktu wywozowego, a właściciel i mieszkańcy są informowani, że w przypadku 

stwierdzenia dalszego naruszania zasad segregacji odpadów, zostanie wszczęte, na podstawie 

art. 6o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postępowanie administracyjne w celu 

określenia dla przedmiotowej nieruchomości wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jak za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny. 
  

W okresie od 2014 roku do połowy 2016 r. otrzymano od przedsiębiorcy odbierającego odpady 

142 protokoły z kontroli selektywnej zbiórki stwierdzające nieprawidłowości: 

 81 przypadków w 2014 roku, 

 32 przypadki w 2015 roku, 

 26 przypadków w 2016 roku. 

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą pojemników służących do zbierania odpadów szkła – 

niemal połowa stwierdzonych przypadków. W tym zakresie najczęstszą stwierdzaną 

nieprawidłowością było pojawienie się odpadów zmieszanych, zaś następnie – pojawienie się 

odpadów tworzyw sztucznych oraz zmieszanych odpadów budowlanych i poremontowych. 
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Do chwili obecnej nie wydano jeszcze żadnej decyzji wobec właściciela nieruchomości, 

określającej wysokość opłaty jak za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, poprzedzonej 

postępowaniem administracyjnym po stwierdzonych nieprawidłowościach w sposobie 

prowadzenia selektywnej zbiórki. 

 

3.1.6 Realizacja przetargu w zakresie gospodarowania odpadami 
 

1) Pierwszy przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na odbiorze  

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń oraz usług 

towarzyszących związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze Gminy 

realizowany był w okresie: 01.07.2013 – 31.12.2015 r.. 

 

Wyłonionym wykonawcą było: MPO Sp. z o.o. w Toruniu. Zakres usługi obejmował: 

 odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, 

 dostarczenie pojemników i worków i utrzymanie ich w czystości, 

 organizacja i prowadzenie 2 punktów PSZOK, 

 prowadzenie BOK-u, działania edukacyjne, 

 obsługa ok. 12600 nieruchomości (wg złożonych deklaracji), 

 Szacunkowe roczne ilości odpadów (wg prognozy): odp. zmieszane – 55 000 Mg, 

odp. surowcowe – 7 000 Mg, odp. ulegające biodegradacji – 4 000 Mg, odp. 

wielkogabarytowe – 1 000 Mg. 

 

2) Drugi przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, 

położonych na terenie Gminy Miasta Toruń oraz usług towarzyszących związanych  

z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze Gminy realizowany jest w okresie: 

01.01.2016 – 31.12.2017 r. 

 

Wyłonionym wykonawcą jest: MPO Sp. z o.o. w Toruniu. Zakres usługi obejmuje: 

 tylko odbiór i transport odpadów, 

 przekazanie części odpadów do ZTPOK w Bydgoszczy, 

 dostarczenie pojemników i worków i utrzymanie ich w czystości, 

 prowadzenie 2 punktów PSZOK, 

 usuwanie nielegalnych wysypisk, 

 obsługa podziemnych pojemników, 

 prowadzenie BOK-u, działania edukacyjne. 

 obsługa ok. 12 700 nieruchomości (wg złożonych deklaracji); 
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 szacunkowe roczne ilości odpadów (na 2016 rok): odp. zmieszane – 37 632 Mg, 

odp. surowcowe – 9 340 Mg, odp. ulegające biodegradacji – 5 959 Mg, odp. 

wielkogabarytowe – 497 Mg. 
 

3.1.7 Rynek przedsiębiorców odbierających odpady 
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (na podstawie art. 9b) 

Prezydent Miasta Torunia prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych, zawierający podmioty uprawnione do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Toruń. 

W związku z faktem, że Gmina Miasta Toruń nie podjęła dotychczas fakultatywnej uchwały 

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy (Art. 6c ust. 2), właściciele ci zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na 

odbiór odpadów komunalnych. Umowę tą właściciele nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są zawrzeć z jednym z podmiotów wpisanych do rejestru 

i odbierających właściwe odpady. Aktualnie do rejestru wpisanych jest 40 podmiotów – 

szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.  
 

Tabela 3.5 Rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne w Toruniu 

Lp. Nazwa Przedsiębiorcy Adres siedziby 

1 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża 

2 Thorn -1233 Maciej Deperas ul. Barwna 5 w Toruniu 

3 Toruńskie Surowce Wtórne Sp. z o.o.  ul. Chrzanowskiego 8 w Toruniu  

4 Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.  ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz  

5 MAR-TRANS Martin Budzanowski  ul. Wyszyńskiego 4d/47 w Toruniu  

6 Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe GENTOR  ul. Wały Gen. Sikorskiego 35 w Toruniu  

7 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS Jerzy 
Nasiłowski Spółka Jawna  

ul. Grunwaldzka 66 w Toruniu  

8 F.H.U. AN-ART Anna Watemborska  ul. Witkowskiego 3c/4, 87-100 Toruń  

9 WRC Sebastian Rosiński  ul. Ugory 78, 87-100 Toruń  

10 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.  ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń  

11 CleanUP24 Sp. z o.o.  
ul. I Armii Wojska Polskiego 29a, 81-383 
Gdynia  

12 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „ALDOM” s.c. 
Górski & Sokołowski  

ul. M. Skłodowskiej – Curie 73  
w Toruniu  

13 DANKAN Sp. z o.o.  ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław  

14 
JR SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa  

Al. Niepodległości 606/610, 81-879 Sopot  

15 PPHU Abba-Ekomed Sp. z o.o.,  ul. Filomatów Pomorskich 8 w Toruniu  

16 
Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław 
Kostuch  

ul. Narutowicza 76/57, 88-100 Inowrocław  

17 STENA RECYKLING Sp. z o.o.  
Oddział w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 8 85-
758 Bydgoszcz  

18 „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński  Cetki 5, 87-500 Rypin  
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19 Thornmann Recycling Sp. z o.o.  ul. Al. Jana Pawła II 26/719, 00-133 Warszawa  

20 Andrzej Lewicki,  ul. Rzeszowska 6, 87-100 Toruń  

21 
SKWER Zakład Urządzania i Pielęgnacji Terenów Zieleni 
Lilia Kowalska  

ul. Ligi Polskiej 2/7, 87-100 Toruń  

22 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z 
o.o.  

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno  

23 Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Piotrowski  ul. Długosza 4a/21, 87-100 Toruń  

24 
Usługi Agrotechniczne PLANTS s.c. Jadwiga Furmaniuk, 
Katarzyna Furmaniuk, Dariusz Malinowski  

ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń  

25 SOLIDUS s.c. Sławomir Misiejuk, Mariusz Meleń  ul. Okrężna 12, 85-550 Bydgoszcz  

26 
Zakład Usług Agrotechnicznych GARDEN Wojciech 
Lewandowski, Andrzej Jasieniecki  

ul. Bema 20a, 87-100 Toruń  

27 Jeziórska Sp. Jawna  ul. Kusocińskiego 3, 87-100 Toruń  

28 Malinowski Dariusz  ul. Wyszyńskiego 12b/26, 87-100 Toruń  

29 Firma Usługowa HEMIL Henryk Milarski  ul. Kowalewska 35A, 87-122 Grębocin  

30 Publiczny Transport Prywatny Maciejewski Grzegorz  ul. Olsztyńska 49 w Toruniu  

31 
TORKOP Usługi Transportowe Sprzętowo Budowlane 
Żółtewicz Stanisław  

ul. Asnyka 16b/25 w Toruniu  

32 CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o.  ul. Owocowa 24 w Toruniu  

33 INSE-TOX Jan Stromidło  ul. Żwirki i Wigury 71/4 w Toruniu  

34 
Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin 
Gronowski, Mikołaj Gronowski  

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie  

35 
Zakład Usług Konserwacji Terenów Zieleni Boniecki 
Piotr  

ul. Poznańska 138 w Toruniu  

36 
TRAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowo-Akcyjna  

Zakład Przetwarzania ZSEE ul. Toruńska 304, 
85-880 Bydgoszcz  

37 Jest Czysto Sp. z o.o. ul. Fordońska 44, 85-719 Bydgoszcz  

38 Nadleśnictwo Dobrzejewice  Zawały 101, 85-123 Dobrzejewice  

39 P.P.H.U. CHEM MIX Ewa Beata Dziub  Sowczyce, ul. Długa 6, 46-300 Olesno  

40 ARTGARDEN Agnieszka Lewandowska Spółka Jawna  ul. Storczykowa 4b/5, 87-100 Toruń  

[źródło: UMT] 
 

3.1.8 Ilość odbieranych i zbieranych odpadów komunalnych 
 
Analizę ilości odbieranych i zbieranych na PSZOK odpadów komunalnych opracowano na 

podstawie rocznych Sprawozdań Gminy Miasta Toruń z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 i 2015 rok. Łącznie w Toruniu odebranych 

zostało ok. 79 tys. Mg odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 

około 403 kg odpadów rocznie – szczegółowe dane przedstawia kolejna tabela oraz wykresy.  

 

Głównym rodzajem odbieranych odpadów są odpady komunalne zmieszane (o kodzie 

20 03 01), stanowiące około 70% wszystkich odpadów. Istotną grupę stanowią: 

 odpady budowlano-remontowe  – ok. 7 - 11%; 

 odpady kuchenne   – ok. 6%. 
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Ważną grupą odbieranych odpadów są odpady nadające się do recyklingu (papier, metale, 

tworzywa sztuczne i szkła oraz wymieszane odpady opakowaniowe) zbierane selektywnie. 

W latach 2014 i 2015 stanowiły one ok 10-11% wszystkich odbieranych odpadów. Wśród tej 

grupy, największą ilość stanowią wymieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 

zbierane jako odpady „suche” do żółtych pojemników i worków. Efekty selektywnej zbiórki 

odpadów nadających się do recyklingu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą ok. 41-46 

kg rocznie. 

 

Tabela 3.6 Ilość odbieranych i zbieranych odpadów komunalnych w Toruniu 

Odpady odebrane i zebrane w 
Toruniu wg grup 2014 r. 2015 r. 

rodzaj odpadów 

  [%] [Mg] [kg/Mk] [%] [Mg] [kg/Mk] 

papier i tektura 15 01 01, 20 01 01 0,8% 606 3,1 0,7% 590 3,0 

tworzywa sztuczne 0,8% 669 3,4 0,8% 621 3,2 

szkło 2,6% 2 065 10,5 2,9% 2 282 11,6 

15 01 06 suche (wymieszane 
opakowaniowe), 15 01 05, 20 01 99 

6,0% 4 717 24,0 7,0% 5 526 28,2 

metale 0,00% 0,00 0,00 0,0% 0,80 0,004 

łącznie recyklingowe 10,2% 8 056 41,0 11,4% 9 018 45,9 

budowlane, remontowe 10,9% 8 612 43,9 7,1% 5 641 28,7 

20 01 08 (kuchenne) 6,2% 4 921 25,1 6,3% 5 028 25,6 

20 02 01 (zielone) 0,5% 363 1,9 0,6% 494 2,5 

20 02 03 inne nie BIO i gleba 1,1% 854 4,3 1,5% 1 218 6,2 

20 03 07 gabaryt 0,8% 648 3,3 1,1% 865 4,4 

urządzenia 20 01 23*, 20 01 35*,  

20 01 36 
0,1% 54 0,3 0,1% 75 0,4 

pozostałe problemowe 0,0% 8 0,0 0,0% 11 0,1 

inne selektywne 0,7% 577 2,9 1,1% 893 4,5 

łącznie pozostałe selektywne 20,3% 16 037 81,7 18,0% 14 225 72,5 

20 03 01 zmieszane 69,5% 54 843 279,4 70,7% 55 970 285,2 

suma 100% 78 936 402,2 100% 79 213 403,6 

[źródło: Sprawozdania Gminy Miasta Toruń] 
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Rysunek 3.4 Ilość odbieranych i zbieranych odpadów komunalnych w Toruniu w 2015 r. 

 
[źródło: Sprawozdania Gminy Miasta Toruń] 

 
W celu wskazania wyzwań stojących przed selektywnym zbieraniem odpadów na terenie 
Torunia, na poniższym wykresie obok danych o odbieranych odpadach, przedstawiono 
przewidywane (obliczone na podstawie wskaźników [Jędrczak A. Zielona Góra, 2010 r.]) ilości 
wytwarzanych odpadów. Z porównania wykresów wynika, że obecnie zdecydowana większość 
wytwarzanych odpadów biodegradowalnych i nadających się do recyklingu, odbierana jest 
w postaci odpadów zmieszanych. 
 
Rysunek 3.5 Ilość odbieranych i zbieranych odpadów komunalnych w Toruniu w 

porównaniu z prognozą odpadów wytwarzanych 

 
[źródło: Sprawozdania Gminy Miasta Toruń i obliczenia własne] 

 
Elementem strumienia odpadów z Gminy Miasta Toruń są odpady zebrane na Punktach 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kociewskiej i Dwernickiego 

(od 2016 r.). Łączna ilość odpadów zebranych na PSZOK wynosiła w ostatnich latach prawie 
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2 tys. Mg i w roku 2015 wzrosła w porównaniu do roku wcześniejszego – szczegółowe dane 

o odpadach na PSZOK przedstawia poniższa tabela oraz wykres.  

 
Analizując ilości odpadów na PSZOK należy wskazać następujące elementy: 

 dominującą grupą zebranych odpadów są odpady budowlano-remontowe – ok. 83%; 

 łączna ilość odpadów na PSZOK w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi około 10 
kg rocznie, co stanowi ok. 2,5% całego odbieranego w Toruniu strumienia odpadów i ok. 
8,8% odpadów selektywnie zebranych. 

 Dla porównania otrzymanych wyników zbiórki na PSZOK poniżej przedstawiono dane o 
wynikach uzyskanych w innych gminach (na przykładzie województwa podlaskiego).  

Tabela 3.7 Ilość odpadów zbieranych na PSZOK 

Odpady na PSZOK 2014 r. 2015 r. 

Zielone 131 161 

Gabaryt 132 168 

Budowlane 1 633 1 641 

Recyklingowe 30 31 

AGD 27 37 

pozostałe selektywne 13 14 

łącznie [Mg]: 1 966 2 052 

łącznie [kg/Mk]: 9,7 10,1 

% względem wszystkich 
odebranych [%]: 2,5% 2,6% 

% względem wszystkich 
selektywnych [%]: 8,2% 8,8% 

[źródło: Sprawozdania Gminy Miasta Toruń] 

 

Rysunek 3.6 Przykładowe Ilość odpadów zbieranych na PSZOK w kg/Mk i % względem 
odpadów selektywnie zebranych 

  
[źródło: pozycja 28 na liście] 
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Rysunek 3.7 Ilość odpadów zbieranych na PSZOK w 2015 r. 

 
[źródło: Sprawozdania Gminy Miasta Toruń] 

 
W 2015 roku z Gminy Miasta Toruń odebrano 55 970 Mg odpadów komunalnych zmieszanych. 

Według danych MPO 69% stanowiły odpady z terenów zamieszkałych, a 31% odpady z terenów 

niezamieszkałych. Należy przy tym zaznaczyć, że udział transportu własnego MPO sp. z o.o. 

w strumieniu odpadów z terenów niezamieszkałych Torunia (objętego wolnorynkowymi 

zasadami) wynosił w 2015 r. 15 722 Mg – 91%. Resztę odpadów odebrały pozostałe podmioty 

uprawnione do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. 

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Torunia odpady z terenów niezamieszkałych odbierało w 2015 

roku 10 podmiotów (poza MPO) – szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

Zdecydowaną większość odpadów odebrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe GENTOR 

(ul. Wały Gen. Sikorskiego 35 w Toruniu). 

Tabela 3.8 Odbiór odpadów komunalnych przez podmioty inne niż MPO [dane UMT] 

Oznaczenie 
podmiotu 

łączna ilość 
odebranych 

odpadów [Mg] 
udział w rynku [%] 

w tym odpady 
zmieszane [Mg] 

w tym pozostałe 
odpady [Mg] 

GENTOR 3 161,4 84,3% 1 282,6 1 878,8 

MALINOWSKI 101,2 2,7% 100,1 1,2 

ALDOM 227,6 6,1% 3,6 224,1 

DOBRZEJEWICE 13,3 0,4% 13,3 0,0 

THORNMAN 1,3 0,03% 0,0 1,3 

MARPOL 102,5 2,7% 0,0 102,5 

GARDEN 43,8 1,2% 19,4 24,3 

LEWICKI 14,8 0,4% 0,0 14,8 

PLANTS 76,7 2,0% 51,4 25,3 

CISTOR 5,9 0,2% 0,0 5,9 

suma: 3 748,4 100% 1 470,3 2 278,2 

[źródło: UMT] 
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3.2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
 

Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Miasta Toruń w 2015 r. w całości były kierowane 

do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, zlokalizowanego przy 

ul. Kociewskiej, zarządzanego przez spółkę gminną Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Na terenie zakładu poszczególne rodzaje odpadów kierowane są 

do różnego przetworzenia (sortowania, odzysku, unieszkodliwiania) na instalacjach lub 

urządzeniach:  

 odpady komunalne zmieszane (20 03 01) poddawane są sortowaniu (w procesie R12), 

a produkty w dalszej kolejności mogą być: biologicznie przetwarzane - kompostowane 

(w procesie D8), składowane (w procesie D5), kierowane do dalszego zagospodarowania 

poza zakładem, w tym do recyklingu lub do spalenia; 

 odpady recyklingowe zbierane selektywnie poddawane są sortowaniu (w procesie R12), 

a produkty w dalszej kolejności mogą być: kierowane do dalszego zagospodarowania 

poza zakładem, w tym do recyklingu (surowce wtórne) lub do spalenia (balast); 

 odpady budowlano-remontowe, w ramach wydzielonego Zakładu przerobu odpadów 

budowlanych, poddawane są rozdrobnieniu i sortowaniu (w procesie R12), a produkty 

w dalszej kolejności mogą być: wykorzystane na składowisku (w procesie R5), kierowane 

do dalszego zagospodarowania poza zakładem. 

 odpady kuchenne i zielone kierowane są do różnych węzłów kompostowania 

(w procesie R3). Produktem przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji 

w kompostowni jest środek poprawiający właściwości gleby „TORHUM”. 

 

Należy zaznaczyć dodatkowo, że od II poł 2016 r., na podstawie porozumień międzygminnych 

Torunia z Bydgoszczą, część odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 zaczęła być 

kierowana do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. 

Zakłada się skierować do Bydgoszczy, poprzez stację przeładunkową w Toruniu, następujące 

ilości odpadów zmieszanych: 

 17 500 Mg w II poł. 2016 r.; 

 30 000 Mg w całym 2017 r. 

 

Specyficzne rodzaje odpadów komunalnych odbierane i zagospodarowywane są w następujący 

sposób: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych 

można przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów. Gmina Miasta Toruń 

podpisała w roku 2014 umowę z Organizacją Odzysku ElektroEko i stała się partnerem 

programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. W ramach partnerstwa odpady odbiera 

z nieruchomości Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. Zebrany 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przekazywany do zagospodarowania do 

przetwarzającego wskazanego przez ElektroEko. 
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 zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe można wrzucać do specjalnych 

pojemników zlokalizowanych w placówkach oświatowych i budynkach użyteczności 

publicznej bądź też przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady.  

Zorganizowanie punktów odbioru i odbiór zużytych baterii i akumulatorów 

małogabarytowych należy do MPO Sp. z o.o. na podstawie umowy na odbiór odpadów 

z gminą. Operator jest zobowiązany do ustawienia na terenie Gminy (w miejscach 

zwyczajowo przyjętych tj. placówkach oświatowych, budynkach użyteczności 

publicznej), a następnie systematycznego opróżniania min. 150 pojemników 

przeznaczonych do selektywnego zbierania tych frakcji odpadów. Pojemniki winny być 

opróżniane minimum 1 raz na kwartał jednakże nie można dopuścić do ich przepełnienia 

– wtedy Operator zobowiązany jest do jego opróżnienia w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia.  

Zagospodarowanie odpadów zużytych baterii i akumulatorów prowadzone jest przez 

MPO Sp. z o.o. poprzez przekazanie odpadów do dalszego zagospodarowania 

wyspecjalizowanym podmiotom. 

  przeterminowane leki można umieszczać w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach i ośrodkach zdrowia.  

Zorganizowanie punktów odbioru i odbiór przeterminowanych leków należy do MPO Sp. 

z o.o. na podstawie umowy na odbiór odpadów z gminą. Operator jest zobowiązany do 

ustawienia na terenie Gminy (w miejscach zwyczajowo przyjętych tj. zakładach opieki 

zdrowotnej, aptekach), co najmniej 50 pojemników służących do zbiórki 

przeterminowanych leków i następnie systematycznego odbioru tej frakcji odpadów. 

Pojemniki winny być opróżniane minimum 1 raz na kwartał jednak z zastrzeżeniem, że 

nie można dopuścić do ich przepełnienia – wówczas Operator zobowiązany jest do ich 

opróżnienia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.  

Zagospodarowanie przeterminowanych leków prowadzone jest przez MPO Sp. z o.o. 

poprzez przekazanie odpadów do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym 

podmiotom. 

 odpady wielkogabarytowe odbierane są według harmonogramu określonego przez 

Gminę Miasta Toruń na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości. 

Zagospodarowanie odpadów przez MPO Sp. z o.o. odbywa się w ZUOK przy 

ul. Kociewskiej w ramach Zakładu Przerobu Odpadów Wielkogabarytowych. 

 odpady budowlane i rozbiórkowe są odbierane na indywidualne zgłoszenie właściciela 

nieruchomości. Dla nieruchomości zamieszkałych w systemie gminnym dostępny jest 

odbiór tych odpadów w punktach PSZOK – bezpłatnie w ilości 1 m3 na gospodarstwo 

domowe rocznie. W pozostałych przypadkach należy skorzystać z komercyjnej usługi 

odbioru tych odpadów lub dostarczyć bezpośrednio do ZUOK poprzez firmę remontową 

– wytwórcę odpadów.  

Zagospodarowanie odpadów przez MPO Sp. z o.o. odbywa się w ZUOK przy 

ul. Kociewskiej w ramach Zakładu Przerobu Odpadów Budowlanych.  
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3.3 Prowadzone działania informacyjno-edukacyjne 

 

Gmina Miasta Toruń, organizując przetargi nieograniczone na świadczenie usługi polegającej na 

odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz usług towarzyszących związanych z utrzymaniem czystości  

i porządku na obszarze Gminy, w zakresie usługi ujęła również prowadzenie działań 

edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Wyłoniony w przetargach wykonawca – MPO 

Sp. z o.o. w Toruniu – został więc zobligowany do prowadzenia działań edukacyjnych  

w tematyce gospodarki odpadami.  

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Spółki MPO Sp. z o.o. w Toruniu lub publikowanymi na 

stronie internetowej spółki (http://www.mpo.torun.pl/), prowadzone działania informacyjno-

edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami obejmują m.in.: 

 prowadzenie akcji Sprzątania Świata – podczas akcji w 2016 r. zebrano 1 275 kg odpadów 

(odpady suche, szkło, elektroodpady i baterie), które wymieniane były na sadzonki drzew 

i krzewów, zgniatarki do butelek i puszek oraz książki edukacyjne) 

 prowadzenie lekcji na temat gospodarki odpadami w toruńskich i podtoruńskich szkołach 

podstawowych i gimnazjach, 

 organizację festynów, pikników, wykładów, warsztatów, drzwi otwartych np.: 

o w 2014 r. zorganizowano festyn pod hasłem „Wspólnie zbieramy i segregujemy 

odpady”, na którym organizowane były konkursy, zabawy, quizy z zakresu gospodarki 

odpadami, a przyniesione przez mieszkańców surowce wtórne mogły być wymienione 

na sadzonki drzew i krzewów lub bilety do instytucji kultury, 

o podczas obchodów Święta Miasta w 2014 r. zorganizowano warsztaty ekologiczne przy 

punkcie informacyjno-edukacyjnym MPO Sp. z o.o. oraz podczas Pikniku Rodzinnego 

w ramach tematu „Toruń Eko-planeta” (2015), 

o organizacja zadań, zabaw, konkursów na temat gospodarki odpadami podczas festynu 

„Świętość jest eko” w 2014 r., 

o w 2015 r. zorganizowano „Dzień otwarty w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych”, 

 druk i dystrybucję ulotek i broszur informacyjnych na temat gospodarki odpadami 

dostarczanych do wszystkich gospodarstw domowych: 

w 2014 r.: 

o broszura „Dlaczego warto segregować odpady”, 

o ulotki o sposobie segregacji odpadów i harmonogramie ich wywozu, a także informujące 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

w 2015 r.: 

o ulotki na temat opłaty za gospodarowanie odpadami, dzikich wysypisk, elektrośmieci 

i odpadów wielkogabarytowych, 
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o broszura „Jak segregować odpady w Toruniu?”, 

o ulotki informujące o PSZOK-ach, Centrum Edukacji Ekologicznej „EcoKid” oraz  

o opłatach za odbiór odpadów. 

 

Od września 2015 roku funkcjonuje Centrum Edukacji Ekologicznej „EcoKid”, które powstało 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

Główne cele przedmiotowego projektu są tożsame z celem Działania 2.6 RPO WKP i dotyczą 

zachowania potencjału środowiskowego regionu poprzez aktywną edukację ekologiczną dzieci, 

młodzieży, prowadzącą do podniesienia poziomu wiedzy przyrodniczej, kształtowania 

właściwych zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko oraz stworzenia 

atrakcyjnych warunków dla edukacji ekologicznej. 

Przedmiotowy projekt przyczynia się do realizacji następujących celów szczegółowych: 

 podnoszenie świadomości ekologicznej, 

 przekazanie społeczeństwu informacji o podstawowych zasadach ochrony przyrody, 

 zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej poprzez promowanie nowych form 

nauczania (warsztaty, wystawy, wyjazdy terenowe, konkursy, szkolenia itp.), 

 upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia i promocja strategii 

zrównoważonego rozwoju Torunia, 

 kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa opartych na szacunku do przyrody, 

informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i stanie środowiska naturalnego oraz 

sposobach zapobiegania negatywnym zjawiskom, 

 zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu, nauka samodzielnego 

wykonywania doświadczeń i ćwiczeń oraz przyswajanie wiedzy poprzez ciekawą przygodę 

z przyrodą, 

 wpływ na szybsze osiągnięcie celów rozwojowych spójności społecznej i gospodarczej 

regionu oraz rozwiązywanie problemów ekologicznych poprzez stworzenie miejsc 

integrujących. 

Celem prowadzonej edukacji jest więc zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci, które 

mogłyby motywować dorosłych do właściwego postępowania z odpadami powstającymi  

w gospodarstwie domowym.  

W ramach projektu zaadaptowano na cele edukacji ekologicznej salę konferencyjną znajdującą 

się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Ta lokalizacja umożliwia 

bezpośrednią obserwację pracy Zakładu i sposobów postępowania z odpadami. Sala 

wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny (m. in. telewizor 3D, projektory 2D i 3D, 
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okulary 3D, tablicę interaktywną, laptopy), dzięki któremu możliwe jest niestandardowe 

poznawanie zasad współczesnej gospodarki odpadami. 

W centrum goście uczą się, pracując z opracowanymi na indywidualne zamówienie MPO 

Sp. z o.o. trzema grami komputerowymi, skierowanymi do młodszych i starszych dzieci. Jedną 

z gier można pobrać ze strony internetowej MPO. Podczas zajęć prezentowany jest również film 

zrealizowany w technologii 3D, będący wirtualnym spacerem po Zakładzie Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych. 

W ramach projektu MPO Sp. z o.o. wybudowało ścieżkę edukacyjną na zrekultywowanym 

składowisku odpadów. Ścieżka przebiega na długości ok. 2 km i składa się z 10 tablic 

edukacyjnych i 2 gier terenowych, a zawarte na nich informacje, schematy i zdjęcia pozwalają 

zrozumieć zasady i cele gospodarki odpadami. 

Promocja projektu obejmowała zakup 1200 sztuk zgniatarek do plastikowych butelek i puszek. 

Zgniatarki rozdawano mieszkańcom podczas uroczystego otwarcia centrum oraz podczas 

Sprzątania Świata. 

Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej http://www.mpo.torun.pl/. 

Poniżej zaprezentowano galerię zdjęć z działalności edukacyjnej, które również pochodzą z ww. 

strony. 
 

Rysunek 3.8 Sprzątanie Świata z MPO w 2016 r. 

  
Źródło: http://www.mpo.torun.pl/ 
 

Rysunek 3.9 Centrum Edukacji Ekologicznej „EcoKid” 

  
Źródło: http://www.mpo.torun.pl/ 
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Rysunek 3.10 Centrum Edukacji Ekologicznej MPO „EcoKid” (z lewej) oraz ścieżka edukacyjna 

(z prawej) 

  
Źródło: http://www.mpo.torun.pl/ 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki rezultatu projektu, które osiągnięte zostały  

w docelowym dla ich zmierzenia 2016 r.  

 

Wśród działań edukacyjno – promocyjnych można także wymienić inicjatywy podejmowane 

przez organizacje pozarządowe np. Stowarzyszenie Tilia.2 Wśród wielu działań podejmowanych 

przez tą organizację bezpośrednio związane z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki 

odpadami były m.in.: 

1. Festyn Ekologiczny Kujawsko-Pomorskie „Jestem Eko”  

W dniach 9-10-11 września 2015 r. w Osadzie Leśnej na Barbarce w Toruniu zorganizowany 

został Festyn Ekologiczny Kujawsko-Pomorskie Jestem Eko, do udziału w którym zaproszone 

zostały grupy zorganizowane z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (przedszkole, I-III 

SP, IV-VI SP oraz gimnazjum) do udziału. Festyn zorganizowany został w ramach kampanii 

edukacyjno - promocyjnej pn. „Kujawsko-Pomorskie Jestem EKO”, finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 oraz ze środków 

budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W programie festynu znalazły się:  

 konkursy i zabawy sportowe z nagrodami prowadzone ze sceny,  

 zajęcia aktywizujące na następujących stanowiskach i warsztatach:  

o warsztat „telewizyjny”,  

o warsztat fotograficzny,  

o warsztat dotyczący recyklingu. 

 stanowisko edukacyjne dotyczące recyklingu odpadów,  

 ścianka informacyjno-edukacyjna,  

                                                
2
 Na podstawie „Sprawozdania z działalności stowarzyszenia „Tilia” za 2015 rok” 
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 edukacyjna gra terenowa dotycząca elektroodpadów o wymiarach 5 m x 5 m z dużą 15 

kostką do gry, 

 warsztat dotyczący energii odnawialnej etc. 

 
 

2. Projekt „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE” 

Projekt realizowany był w okresie 1.07.2015 - 31.08.2016 r. i obejmował: 

 Zorganizowanie 100 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na 

terenie Szkoły Leśnej na Barbarce. 

 Zorganizowanie 20 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 

postaci wyjazdów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK 

–ów). 

 Zorganizowanie 6 szkoleń dla 120 nauczycieli. 

 Organizacja 18 akcji terenowych (12 w placówkach oświatowych, 6 imprezy miejskie) 

propagujących wiedzę ekologiczną dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dotyczącego zagospodarowania opakowań 

pn. „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE” dla 3 poziomów 

wiekowych (klasy I – III SP, klasy IV-VI SP oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych) 

na dokończenie historii komiksowej. 

 Budowa i obsługa strony internetowej. 

 Produkcja programów telewizyjnych – audycji oraz felietonów. 

 

Źródłem finansowania działań edukacyjnych organizacji pozarządowych są m.in. WFOŚiGW 

i mechanizm finansowy EOG.   
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Tabela 3.9   Osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu Centrum Edukacji Ekologicznej 
„EcoKid” 

Nazwa wskaźnika 
Źródło pozyskania 

informacji/ 
weryfikacji 

Jednostka 
miary 

Przewidywana 
wartość 

wskaźnika 
określona  
w umowie  

o 
dofinansowanie 

w roku 
zakończenia 

projektu 

Wartość 
wskaźnika 
faktycznie 
osiągnięta  

w roku 
docelowym 

Liczba osób korzystających  
z wybudowanej / przebudowanej 
/ doposażonej infrastruktury 
centrów edukacji ekologicznej 

Dokumentacja 
przeprowadzanych 
szkoleń i zajęć w CEE 

Osoby 3 000 3 745 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
(brutto w pełnym wymiarze 
czasu) 

Umowa o pracę z nowym 
pracownikiem 

szt. 1 1 

Przewidywana całkowita liczba 
bezpośrednio utworzonych 
nowych miejsc pracy (EPC) 

Umowa o pracę z nowym 
pracownikiem 

szt. 1 1 

Liczba odbiorców edukacji 
ekologicznej 

Dokumentacja 
przeprowadzonych 
szkoleń i zajęć w CEE 

osoby 3 000 3 745 

[Źródło: materiały MPO] 

Jak wynika z danych wskaźniki rezultatu projektu zostały już osiągnięte , a biorąc pod uwagę 

liczbę osób korzystających z centrum oraz liczbę odbiorców edukacji ekologicznej, wskaźniki 

osiągnięte zostały ze sporą nadwyżką. 

Projekt zakłada, że w efekcie realizacji tego rodzaju edukacji, ograniczona zostanie masa 

odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, zwiększona będzie ilość odzyskiwanych 

i przetwarzanych surowców wtórnych, co przełoży się na zlikwidowanie problemu dzikich 

wysypisk. 

 

3.4 Analiza interesariuszy systemu gospodarowania odpadami obszaru 
funkcjonalnego Torunia 

3.4.1 Wprowadzenie do analizy interesariuszy 
 

Analiza interesariuszy ma wskazać podmioty, instytucje lub grupy, dla których Projekt 

rozumiany tutaj jako stworzenie spójnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w analizowanym obszarze ma istotne znaczenie i których działania lub 

zaniechania mogą mieć znaczenie dla Projektu. Identyfikację najważniejszych interesariuszy 

dokonano w oparciu o metodę panelu eksperckiego w zespole autorów opracowania bazując na 

wiedzy i doświadczeniu poszczególnych członków zespołu. 
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Wśród interesariuszy wymieniać trzeba: 

1. Miasto Toruń, 

2. Gminy ościenne (Zławieś Wielka, Łubianka, Łysomice, Lubicz, Obrowo, Wielka 

Nieszawka, Czernikowo), 

3. MPO Sp. z o.o. w Toruniu, 

4. Mieszkańców Miasta Toruń i przedsiębiorców korzystający z usług odbioru odpadów,  

5. Innych (obok MPO) przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z nieruchomości, 

6. Innych (obok MPO) przedsiębiorców prowadzących RIPOK w poszerzonym regionie. 

Najważniejszą rolę wśród interesariuszy odgrywają mieszkańcy Torunia oraz przedsiębiorcy 

i instytucje mające siedzibę w mieście. Mieszkańcy, poprzez akt wyborczy, mają decydujący 

wpływ na kształt realizowanej polityki również w zakresie gospodarowania odpadami i są 

adresatem działań Miasta. Mieszkańcy i podmioty gospodarcze są jednocześnie finansującymi 

system odbioru i zagospodarowania odpadów stąd wszelkie zmiany w jego kształcie i kosztach 

dotykają najbardziej tę grupę.  

Z wyżej wskazanych powodów założenia do „Koncepcji rozwoju systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030” zaprezentowano na stronie 

internetowej Miasta3 umożliwiając wszystkim zainteresowanym składanie uwag w ramach 

konsultacji społecznych. 

Ważną rolę wśród interesariuszy odgrywają gminy ościenne. Są one zarówno regulatorami 

systemów na swoim obszarze poprzez podejmowane uchwały jak i klientami MPO. Z tego 

względu w ramach prac nad niniejszym dokumentem Wykonawca zorganizował spotkanie 

z przedstawicielami gmin oraz wysłał do poszczególnych gmin ankiety z prośbą o przekazanie 

najważniejszych danych o systemie gospodarowania odpadami. 

Informację zwrotną udzieliło 6 gmin, tj.: Czernikowo, Lubicz Łubianka, Łysomice, Obrowo 

i Wielka Nieszawka. Respondenci byli pytani o dane statystyczne (liczba mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały i czasowy, liczba złożonych deklaracji złożonych dla 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na koniec 2015 r., Ilość odebranych odpadów 

na terenie gminy w 2015 r.), a także o mocne i słabe strony systemu gospodarowania odpadami 

na danym terenie. Ankietowani zostali również poproszeni o przedstawienie propozycji zakresu 

współpracy w kształtowaniu systemu gospodarki odpadami z Gminą Miasta Toruń i jej obszaru 

funkcjonalnego 

W przypadku Gminy Łubianka, zamiast bezpośrednich odpowiedzi na zadane pytania uzyskano 

Analizę stanu gospodarki odpadami za rok 2014 i 2015.  

Zestawienie wyników ankiet znajduje się w załączniku 1 do niniejszego opracowania. 

                                                
3
 http://www.konsultacje.torun.pl/pl/gospodarka-odpadami-2030 
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3.4.2 Podstawowe dane o gminach na analizowanym obszarze 

 

Wielka Nieszawka 

W 2015 roku w Gminie Wielka Nieszawka zameldowanych było 4 885 osób4, a gminnym 

systemem gospodarki odpadami objętych zostało 4 259 mieszkańców, którzy to zgłosili 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Wielka Nieszawka 

z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych świadczyło Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania z Torunia. 

Przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który uruchomiono w dniem 1 lipca 2013 r. Został on wyposażony w kontenery 

do zbierania poszczególnych frakcji odpadów przez MPO w Toruniu w ramach zawartej umowy. 

PSZOK był obsługiwany przez gminę. Wszystkie zbierane frakcje odpadów były przyjmowane od 

mieszkańców bezpłatnie przez PSZOK w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Na terenie Gminy Wielka Nieszawka nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wszystkie odpady nieselektywnie zebrane przekazywane były do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu. 

Łubianka 

W 2015 roku w Gminie Łubianka zameldowanych było 6 771 osób5, a gminnym systemem 

gospodarki odpadami objętych zostało 1 909 gospodarstw domowych z czego: od 1778 

gospodarstw odbierane były odpady w sposób selektywny, a od 131 w sposób nieselektywny. 

Na terenie Gminy Łubianka nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie 

odpady nieselektywnie zebrane przekazywane były do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu. 

W gminie zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wybczu. 

Łysomice 

Według danych Urzędu Gminy Łysomice na terenie gmin w 2015 roku zamieszkiwało 9 6316 

osób. Liczba złożonych deklaracji wynosiła natomiast 3 212, z czego 3 167 deklaracji dotyczyło 

odpadów selektywnych, a 45 odpadów nieselektywnych. 

                                                
4
 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Gminie Wielka Nieszawka w 2015 roku mieszkały 4 972 
osoby. 

5
 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Gminie Łubianka w 2015 roku mieszkało  

6 775 osób. 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

 

  
 

79 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz gminy Łysomice świadczy Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ulicy Toruńskiej oraz 

w wyznaczonym rejonie gminy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Torunia. 

Na terenie Gminy Łysomice (w Turznie) funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który 15 października 2016 roku został przeniesiony do miejscowości Papowo 

Toruńskie. 

 

Lubicz 

W 2015 roku w Gminie Lubicz zameldowanych było 19 258 osób7, a liczba mieszkańców 

faktycznie zamieszkujących w gminie, którzy zostali objęci deklaracjami kształtowała się na 

poziomie 16 674 osób. Na terenie gminy znajdowało się 370 nieruchomości niezamieszkałych, 

których to właściciele mieli zawarte umowy w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie. Łączna liczba właścicieli nieruchomości, od których były odbierane odpady 

komunalne kształtowała się na poziomie 4 460 osób. 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbiór odpadów z posesji zamieszkałych 

odbywał się na podstawie umowy zawartej przez gminę Lubicz z przedsiębiorstwem MPO 

z Torunia. Natomiast odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2015 r. 

do 31 grudnia 2015 r. przeprowadzony był w znacznej mierze przez przedsiębiorstwo MPO 

Toruń, oraz sporadycznie przez firmę Gentor z Torunia. 

W gminie Lubicz działał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zorganizowany na 

terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Lubiczu Górnym z dojazdem od miejscowości Nowa 

Wieś. 

Na terenie Gminy Lubicz nie ma możliwości prawnych ani technicznych przetwarzania 

wytworzonych przez mieszkańców frakcji odpadów komunalnych. Gmina Lubicz jest położona 

w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Miasta Toruń, na terenie której zgodnie ze wskazaniami 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest zorganizowany RIPOK przyjmujący odebrane 

frakcje odpadów komunalnych. 

 

Czernikowo 

Według danych Urzędu Gminy Czernikowo liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2015 

r. wynosiła 8 968 osób8, natomiast liczba osób zamieszkałych wg złożonych deklaracji wynosiła 

                                                                                                                                                       
6
 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Gminie Łysomice w 2015 roku mieszkało  

9 685 osób. 
7
 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Gminie Lubicz w 2015 roku mieszkało  

19 238 osób. 
8
 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Gminie Czernikowo w 2015 roku mieszkały  

9 073 osoby. 
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7 597, z czego 6 059 zdeklarowanych osób segregowało odpady komunalne, a 1 538 osób nie 

segregowało odpadów. 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Czernikowo odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług. Zadania 

realizowane były przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe GENTOR oraz Gminny Zakład 

Komunalny w Czernikowie. 

Na terenie Gminy Czernikowo (w Jackowie) zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

Na terenie Gminy Czernikowo w 2015 r. nie było możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych, ze względu na brak odpowiedniej instalacji. Wszystkie odpady nieselektywnie 

zebrane przekazywane były do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. 

 

Obrowo 

W Gminie Obrowo w 2015 roku mieszkało 15 438 osób. 

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Obrowo w 2015 r. odbierało 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.  

Odpady zagospodarowane były w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, gdzie 

znajduje się składowisko odpadów nie nadających się do odzysku, sortownia odpadów, 

kompostownia i zakład produkcji TORHUMU, zakład przerobu odpadów budowlanych, magazyn 

odpadów niebezpiecznych, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli 

i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie składowiska znajduje się również instalacja 

do uzysku biogazu. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego mieści się w Dobrzejewicach przy oczyszczalni ścieków. 

 

Zławieś Wielka 

Na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2015 roku mieszkały 13 483 osoby. 

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy w 2015 r. odbierało Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. Wszystkie odpady nieselektywnie zebrane 

przekazywane były do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Łążynie. 

W kolejnej tabeli dokonano zestawienia systemów zbiórki selektywnej funkcjonującej 

w poszczególnych gminach. 
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Tabela 3.10   Zestawienie systemów zbiórki w poszczególnych gminach 

 

[Źródło: regulaminy poszczególnych gmin]  

1 Toruń

2 Czernikowo

3 Lubicz

4 Łubianka

5 Łysomice

6 Obrowo

7 Wielka Nieszawka

8 Zławieś Wielka

Oznaczenia stosowane do określenia koloru pojemnika lub worka:

n  - niebieski

b  - biały

ziel  - zielony

z  - żółty

c  - czerwony

br  - brązowy

czarny  - czarny

inny  - inny specyficzny kolor pojemnika

brak  - dana frakcja nie jest zbierana do pojemnika lub worka

odpady 

zmieszane

nie określono 

koloru

-
nie określono 

koloru

tworzywa 

sztuczne

wielomateriałowe 

(tetra-pak, torebki z 

laminatem itp)

metaleL.p. Nazwa gminy

papier, 

opakowania z 

papieru, 

karton

-

szkło białe

szkło kolorowe 

(razem szkło 

białe i 

kolorowe)

-

-

-

-

-

-

-

popiół

-

-

-

-

-

-

-

odpady zielone 

(trawa, liście)

nie określono

kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;

kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;

papier może też być zbierany osobno w pojemniku w kolorze niebieskim;

kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji za wyjątkiem odpadów 

spożywczych i kuchennych oraz odpady zielone - należy przekazywać do PSZOK;

odpady 

kuchenne

-

-

-

nie określono 

koloru

nie określono 

koloru

nie określono 

koloru

nie określono 

koloru

nie określono 

koloru

pojemniki ogólnodostępne na szkło mieszane - zielone;

pojemniki ogólnodostępne - osobne niebieskie na papier i tekturę;

kolor zielony - odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;

UWAGI

zmieszane w pojemnikach zielonych lub czarnych workach;

kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;

papier może też być zbierany osobno w pojemniku w kolorze niebieskim;

kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;

w częścu zabudowy wielorodzinnej prowadzona jest zbiórka papieru do 

niebieskiego pojemnika
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3.4.3 Obsługa gmin powiatu toruńskiego przez MPO sp. z o.o. 
 

Obszar działalności MPO Sp. z o.o. w Toruniu obejmuje Gminę Miasta Toruń oraz gminy 

ościenne, w których MPO realizuje usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych lub z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych w zależności od funkcjonującego w danej gminie prawa miejscowego. 

W roku 2016 Spółka świadczy usługi we wszystkich gminach powiatu toruńskiego 

z wyjątkiem Miasta Chełmża i gminy Chełmża oraz Gminy Czernikowo. W większości gmin 

spółka realizuje usługi na skutek rozstrzygnięcia przetargów w których złożyła 

najkorzystniejszą ofertę. Jedynie w gminie Łysomice Spółka świadczy usługi jako 

podwykonawca firmy ZGK w Chełmży. Zakres terytorialny działania spółki przedstawiono 

poniżej. 

 
Rysunek 3.11 Gminy powiatu toruńskiego, na terenie których Spółka świadczy usługi 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W 2015 r. Spółka wygrała również przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
w gminie Gniewkowo (powiat inowrocławski). Nie ujęto jednak tej gminy w zestawieniach. 

Kolejna tabela zawiera zestawienie umów MPO z poszczególnymi gminami w zakresie 
odbioru i zagospodarowania odpadów. 
 

Lubicz

Wielka 

Nieszawka

Łysomice

Łubianka

Obrowo

Toruń

Zławieś Wielka
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Tabela 3.11   Zestawienie umów MPO z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie 
odbioru i zagospodarowania odpadów 

Gmina Zlecający i zakres umowy Okres umowy 

Toruń 

GMT - odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych w 
gminie 

1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2017 

GMT - zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji 
zamieszkałych w gminie 

1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2025 

Lubicz 
UG Lubicz - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z posesji zamieszkałych w gminie 
1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2018 

Wielka 
Nieszawka 

UG Wielka Nieszawka - odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z posesji zamieszkałych i nie zamieszkałych w 

gminie 
1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2018 

Łubianka 
UG Łubianka - odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z posesji zamieszkałych w gminie 
1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2016 

Obrowo 
UG Obrowo - odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z posesji zamieszkałych i nie zamieszkałych w 
gminie 

1 marca 2016 - 31 grudnia 2018 

Zławieś 
Wielka 

UG Zławieś Wielka - odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z posesji zamieszkałych w gminie 

1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2017 

Łysomice 
ZGK Chełmża - odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z posesji zamieszkałych w wyznaczonym rejonie 
gminy MPO jako podwykonawca 

1 lipca 2016 - 30 czerwca 2017 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Zamawiającego 

 

Realizacja zadań na podstawie przetargów daje Spółce bardzo silną pozycję na analizowanym 
obszarze. Można mówić w dużej mierze o pozycji monopolistycznej. Zgodnie z informacją 
zawartą w Sprawozdaniu zarządu z działalności za rok 2015 w zakresie odbioru odpadów 
MPO posiada na analizowanym terenie przeważającą część rynku (92%). Zakład posiada 
również status RIPOKu więc ma 100% rynku w zakresie zagospodarowania odpadów. 

Poszczególne umowy mają różne znaczenie ekonomiczne dla zakładu. W ujęciu finansowym 
gros przychodów zakład realizuje na podstawie umów z gminą macierzystą tj. Gminą Miasta 
Toruń. W sumie w 2016 r. średniomiesięczne przychody MPO z dwóch umów to około 
817 tys. zł9 netto co stanowi 60% przychodów z tytułu umów wskazanych w tabeli powyżej. 

Kolejna pod względem przychodów umowa została zawarta z Gminą Lubicz. Przychody 
średniomiesięczne spółki to 169 tys. zł netto co stanowi 12,4% przychodów w zestawieniu 
wszystkich gmin. 

Nieco mniejsze znaczenie mają przychody z gmin Obrowo (odbiór i zagospodarowanie 
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) oraz Zławieś Wielka (odbiór 
i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych). Udział tych gmin w przychodach ze 
wszystkich umów z gminami to odpowiednio 10% i 8,7%. 

Zdecydowanie niższy udział w przychodach mają gminy Wielka Nieszawka (4,2%), Łubianka 
(2,9%) i Łysomice (1,7%). 

                                                
9
 Wartość dla przychodów z tytułu zagospodarowania przyjęto na podstawie projekcji Rekompensaty ex-ante 
na II półrocze 2016 (278 tys. zł/m-c). Średniomiesięczna wartość w I półroczu 2016 była znacznie wyższa 
i wynosiła 965 tys. zł. 
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Rysunek 3.12 Umowy na obsługę systemów gminnych gospodarki odpadami realizowane 
w 2016 roku przez MPO sp. z o.o. - kwota netto przychodów miesięcznie w tys. zł 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Zamawiającego  

 

3.4.4 Charakterystyka porozumień międzygminnych 
 

Instytucja porozumień międzygminnych znajduje swoje unormowanie w art. 74 u.s.g. - gminy 

mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich 

określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte 

porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej 

zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. 

W zakresie dotyczącym gospodarki odpadami Gmina Miasta Toruń związana jest 

następującymi porozumieniami: 

 Porozumienie z Miastem Bydgoszcz z dnia 29 października 2009 r. 

 

Dotyczy przejęcia zadań własnych Gminy Miasta Toruń przez Miasto Bydgoszcz z zakresu 

zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, związanych z realizacją projektu pod nazwą 

„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko -

Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego". Obejmuje również zadanie polegające na budowie 

Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz stacji przeładunkowej na 

538,5    

278,0    

169,4    

57,8    

39,2    

136,1    

119,0    

23,5    

Toruń / odbiór / zamieszkałe

Toruń / zagospodarowanie / zamieszkałe

Lubicz / odbiór i zagospodarowanie / zamieszkałe

Wielka Nieszawka / odbiór i zagospodarowanie / 
zamieszkałe i niezamieszkałe

Łubianka / odbiór i zagospodarowanie / zamieszkałe

Obrowo / odbiór i zagospodarowanie / zamieszkałe i 
niezamieszkałe

Zławieś Wielka / odbiór i zagospodarowanie / 
zamieszkałe

Łysomice / odbiór i zagospodarowanie / zamieszkałe 
(podwykonaswo)
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terenie Torunia. Gmina Miasta Bydgoszczy powierza realizację obowiązków wynikających 

z porozumienia utworzonemu przez siebie podmiotowi. 

Najistotniejszym obciążeniem dla Gminy Miasta Toruń jest zapis § 4 ust. 1 porozumienia, 

który nakłada na Gminę obowiązek zagwarantowania dostarczenia strumienia odpadów do 

ZTPOK w ilości niżej wskazanej: 

 48, 1 tys. ton w 2013 r., 

 48,88 tys. ton w 2014 r., 

 49,4 tys. ton w 2015 r., 

 55,5 tys. ton w 2016 r., 

 58,3 tys. ton w 2017 - 2029 r., 

 60 tys. ton od 2030 r. 

 

W przypadku prognozy dostarczenia przez Gminę Miasta Toruń odpadów w ilości mniejszej 

niż wyżej wskazana, Gmina Miasta Toruń niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 lata 

przed rozpoczęciem roku, w którym prognozowany strumień odpadów dostarczany przez 

Gminę Miasta Toruń będzie mniejszy niż wskazany, poinformuje Miasto Bydgoszcz 

o powyższych okolicznościach wraz z uzasadnieniem wskazując jednocześnie prognozowaną 

wielkość strumienia odpadów. W sytuacji, o której mowa powyżej, Gmina Miasta Toruń 

zobowiązuje się do podjęcia działań wspólnie z Międzygminnym Kompleksem 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w celu 

zapewnienia Zakładowi Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - 

Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego uzupełniających dostaw odpadów do poziomu 

ustalonego, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności 

poprzez odbiór odpadów z poza terenu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Porozumienie zawiera także ograniczenie możliwości odstąpienia od Porozumienia przez 

każdą ze stron nie wcześniej niż 30 lat od dnia podpisania, za 6-letnim okresem 

wypowiedzenia dokonanym na piśmie na podstawie uchwały właściwego organu, ze 

skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 
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Rysunek 3.13 Schemat realizacyjny postanowień porozumienia z Miastem Bydgoszcz 

 
[Źródło: opracowanie własne] 

 

 Porozumienie z Gminą Czernikowo z dnia 28 czerwca 2011 r. zawarte między Gminą 

Czernikowo, Gminą Miasta Toruń oraz MPO Sp. z o.o. w Toruniu 

 

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miasta Toruń części zadań 

Gminy Czernikowo z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącego 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych poprzez ich przekazywanie na teren Gminy Miasta Toruń do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będącego własnością Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. oraz Zakładu Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitarnego w Bydgoszczy za pośrednictwem stacji przeładunkowej. 

 

 Porozumienie z Gminą Lubicz z dnia 24 listopada 2009 r. zawarte między Gminą 

Lubicz, Gminą Miasta Toruń oraz MPO Sp. z o.o. w Toruniu 

 

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miasta Toruń części zadań 

Gminy Lubicz z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącego 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych poprzez ich przekazywanie na teren Gminy Miasta Toruń do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będącego własnością Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. 

 

 Porozumienie z Gminą Łubianka z dnia 12 maja 2011 r. zawarte między Gminą 

Łubianka, Gminą Miasta Toruń oraz MPO Sp. z o.o. w Toruniu 

 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

 

  
 

87 

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miasta Toruń części zadań 

Gminy Łubianka z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącego 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych poprzez ich przekazywanie na teren Gminy Miasta Toruń do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będącego własnością Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. oraz do Zakładu Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitarnego w Bydgoszczy za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Toruniu. 

 

 Porozumienie z Gminą Łysomice z dnia 12 maja 2011 r. zawarte między Gminą 

Łysomice, Gminą Miasta Toruń oraz MPO Sp. z o.o. w Toruniu 

 

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miasta Toruń części zadań 

Gminy Łysomice z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącego 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych poprzez ich przekazywanie na teren Gminy Miasta Toruń do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będącego własnością Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. oraz do Zakładu Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitarnego w Bydgoszczy za pośrednictwem stacji przeładunkowej. 

 

 Porozumienie z Gminą Obrowo z dnia 24 listopada 2009 r. zawarte między Gminą 

Obrowo, Gminą Miasta Toruń oraz MPO Sp. z o.o. w Toruniu 

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miasta Toruń części zadań 

Gminy Obrowo z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącego 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych poprzez ich przekazywanie na teren Gminy Miasta Toruń do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będącego własnością Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. 

 Porozumienie z Gminą Wielka Nieszawka z dnia 14 listopada 1994 r. zawarte między 

Gminą Wielka Nieszawka a Gminą Miasta Toruń 

Gmina Miasta Toruń wywodzi związanie porozumieniem w zakresie dotyczącym 

gospodarki odpadami z brzmienia § 4 porozumienia tj. zakres świadczeń dotyczących 

wywozu i składowania nieczystości stałych na rzecz Gminy Wielka Nieszawka reguluje 

odrębna umowa będąca załącznikiem do nin. Porozumienia. 

 Porozumienie z Gminą Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2011 r. zawarte między 

Gminą Zławieś Wielka, Gminą Miasta Toruń oraz MPO Sp. z o.o. w Toruniu 
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Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miasta Toruń części zadań 

Gminy Zławieś Wielka z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącego 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych poprzez ich przekazywanie na teren Gminy Miasta Toruń do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będącego własnością Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. oraz Zakładu Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitarnego w Bydgoszczy za pośrednictwem stacji przeładunkowej. 

 
Porozumienie zawarte z Gminą Miasta Bydgoszcz powoduje dla Gminy Miasta Toruń 

następujące konsekwencje: 

 konieczność zapewnienia strumienia odpadów do ZTPOK o masie określonej w § 4 

ust. 1, a w przypadku nieosiągnięcia rezultatu do uprzedniego poinformowania oraz 

podjęcia działań mających zapewnić osiągnięcie ustalonych mas odpadów 

przekazywanych do ZTPOK; 

 wątpliwym jest dopuszczalność zobowiązania się przez Gminę Miasta Toruń do 

zapewnienia strumienia odpadów z obszaru gmin ościennych ponieważ porozumienie 

międzygminne dotyczy jedynie relacji między Gminą Miasta Toruń, a Gminą Miasta 

Bydgoszcz; 

 za niedopuszczalne należy uznać dalsze przekazanie zadań powierzonych Gminie 

Miasta Toruń przez gminy ościenne, co sprzeczne jest z ideą porozumienia 

międzygminnego, którego istotą zgodnie z treścią art. 74 ust. 1 u.s.g. jest powierzenie 

jednej z nich zadań publicznych. 

 

Porozumienia zawarte z Gminami Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zławieś 

Wielka 

 porozumienia w stanie prawnym wynikłym z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 

152, poz. 897 z późn. zm.), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek 

przeprowadzenia przetargów na odbiór albo na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych; wejście w życie dnia 1 stycznia 2017 do polskiego porządku prawnego 

regulacji ustawy p.z.p. wprowadzającej zamówienia in-house, może pozwolić na 

faktyczne realizowanie obowiązków przekazanych Gminie Miasta Toruń przez 

wymienione gminy ościenne; 

 

Za wątpliwe pod względem techniki legislacyjnej należy uznać zawieranie porozumień, 

których stroną jest spółka komunalna - ustawodawca wskazał wszakże, że przedmiotem 

regulacji są porozumienia międzygminne, a nie porozumienia z udziałem innych (nawet 

zależnych podmiotów).    
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4. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI I OBIEKTÓW GOSPODARKI ODPADAMI 

OBSŁUGUJĄCYCH MIASTO TORUŃ 

4.1 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu zlokalizowany jest przy 

ul. Kociewskiej w Toruniu. Obiekt stanowi własność Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, której 100-procentowym udziałowcem jest 

Gmina Miasta Toruń. 

Na terenie Zakładu znajdują się:  

 instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (RIPOK), na którą 

składają się: 

a) sortownia odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności ok. 57 000 Mg/rok przy 

pracy dwuzmianowej (ok. 85 500 Mg/rok przy pracy trzyzmianowej); w sortowni 

mogą być przetwarzane również odpady z selektywnej zbiórki (wydajność sortowni 

przeznaczona na odpady z selektywnej zbiórki - ok. 27 000 Mg/rok), 

b) instalacja do biologicznego przetwarzania frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej 

ze zmieszanych odpadów komunalnych, o wydajności ok. 28 000 Mg/rok  

w technologii BIODEGMA; w instalacji można przetwarzać również odpady zielone  

i inne bioodpady, 

 instalacje do kompostownia odpadów ulegających biodegradacji (RIPOK): 

a) instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji 

(bioodpady, odpady kuchenne, restauracyjne itp.) o wydajności ok. 5 000 Mg/rok  

w technologii MUT; w instalacji można przetwarzać również frakcję ulegającą 

biodegradacji wydzieloną ze zmieszanych odpadów komunalnych, 

b) kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów o wydajności ok. 3 000 

Mg/rok (plac kompostowy), 

 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności 1 080 000 m3 

(910 000 Mg), w tym wolnej pojemności ok. 485 000 m3 - stan na 31.12.2015 r. (RIPOK), 

zdolność przyjmowania odpadów wynosi 84 700 Mg/rok, 

 zakład przerobu odpadów budowlanych z zespołem maszyn krusząco-przesiewających  

o wydajności ok. 7 000 Mg/rok, 

 zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o wydajności  

ok. 4 000 Mg/rok, 

 instalacja ujmowania i odzysku biogazu wraz z pochodnią, 

 infrastruktura: drogi i place manewrowe, wiaty na odpady, magazyn odpadów 

niebezpiecznych, zbiornik na odcieki, oczyszczalnia odcieków i ścieków, budynek 

administracyjno-socjalny, budynek garażowo-warsztatowo-magazynowy, budynek 
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portierni, stacja transformatorowa, wagi samochodowe, stanowisko dezynfekcji i mycia 

pojazdów, plac gospodarczy; teren jest otoczony zielenią izolacyjną i ogrodzony. 

 

Zakład podzielony jest na części – A i B, zlokalizowane w niedalekiej odległości od siebie, przy 

ul. Kociewskiej.  

 

Rysunek 4.1 Mapa poglądowa Zakładu – część A 

 

 
[źródło: http://mapa.um.torun.pl/geoportal] 
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Rysunek 4.2 Mapa poglądowa Zakładu – część B 

 
[źródło: http://mapa.um.torun.pl/geoportal] 

 
 

4.1.1 Charakterystyka części mechanicznej instalacji MBP 

 

Część mechaniczną instalacji MBP stanowi mechaniczno-ręczna sortownia odpadów 

komunalnych zmieszanych zlokalizowana w hali, o wydajności ok. 57 000 Mg/rok odpadów 

przy pracy dwuzmianowej (ok. 85 500 Mg/rok przy pracy trzyzmianowej). W sortowni mogą 

być przetwarzane również odpady z selektywnej zbiórki (wydajność sortowni przeznaczona 

na odpady z selektywnej zbiórki - ok. 27 000 Mg/rok).  

Sortownia przerabia obecnie (stan na 31.12.2015 r.) ok. 83 tys. Mg/rok odpadów,  

w tym zmieszanych odpadów komunalnych ok. 73,3 Mg/rok.  

Sortownia jest wyposażona w następujące urządzenia: 

 rozrywarka worków, 

 kabinę wstępnego sortowania – 4 stanowiskową,  

 sito bębnowe trzyfrakcyjne (0-20 mm; 20-80 mm; >80 mm),  

 kabiny zasadniczego sortowania z dwoma ciągami 10 i 12 stanowiskowymi,  

 separatory metali żelaznych,  

PSZOK 
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 prasa belująca, 

 stacje załadowcze kontenerów, 

 system przenośników.  

Odpady z selektywnej zbiórki są sortowane na tej samej linii, z pominięciem sita  

(tzw. „bypass”). W hali odbywa się również ręczna segregacja szkła. 

W hali sortowni znajduje się również zaplecze administracyjno-socjalne. 

 

Rysunek 4.3 Widok ogólny na halę sortowni odpadów  

 
[Źródło: fot. proGEO] 

 

Rysunek 4.4 Zasobnia na odpady w hali sortowni  

 
[Źródło: fot. proGEO] 
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Rysunek 4.5 Rozrywarka worków przy leju zasypowym (z lewej) oraz sito bębnowe 
(z prawej) (fot. proGEO) 

   
Źródło: fot. proGEO 
 

Rysunek 4.6 Kabina sortownicza (z lewej) oraz prasa do odpadów (z prawej) 

  
[Źródło: fot. proGEO] 

 

Rysunek 4.7 Wiata do magazynowania odpadów  

 
[Źródło: fot. proGEO] 
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Dnia 27 czerwca 2016 r. Prezydent Miasta Torunia wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sortowni (instalacja 

separatorów: optycznych – 2 szt., balistycznego i metali nieżelaznych, modernizacja kabiny 

sortowniczej i wymiana sita bębnowego), budowie zespołu wag z budynkiem 

administracyjno-socjalnym oraz myjni do kół i podwozi w Zakładzie Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu. 

 

4.1.2 Charakterystyka części biologicznej instalacji MBP 
 

Cześć biologiczną instalacji MBP stanowi 8 modułów żelbetowych, zamykanych, z uchylnym 

dachem i membraną w technologii BIODEGMA, które służą do prowadzenia intensywnej fazy 

stabilizacji tlenowej odpadów.  

Wydajność instalacji wynosi ok. 28 000 Mg/rok frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej 

ze zmieszanych odpadów komunalnych. W instalacji można przetwarzać również odpady 

zielone i inne bioodpady.  

Moduły ustawione są szeregowo, stanowiąc łącznie całość obiektu. Wymiary jednego 

modułu to ok.: dł. 30,5 m, szer. 6,5 m, wys. 2,1 m. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 

1 823,2 m2. Moduły w części budowlanej wykonane są z żelbetu (ściany boczne, ściana tylna, 

posadzka). 

Zamknięcie reaktorów stanowi uchylana konstrukcja dachowa z przykryciem membraną. 

Membrana jest wodoodporna, półprzepuszczalna i według dostawcy technologii 

uniemożliwia przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery 

oraz zatrzymuje ciepło wewnątrz modułów, dzięki czemu tworzy się dogodne środowisko dla 

rozwoju bakterii aerobowych, które odpowiadają za proces stabilizacji.  

Napowietrzanie stabilizowanych odpadów jest prowadzone poprzez kanały do 

napowietrzania odpadów umieszczone w posadzce, do których powietrze jest wtłaczane 

wentylatorami. Kanały stanowią również system odbioru odcieków. 

Po okresie intensywnej stabilizacji odpadów (w modułach) odpady są kierowane na plac 

dojrzewania, gdzie formowane są w pryzmy, które są okresowo przerzucane.  
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Rysunek 4.8 Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w technologii 
BIODEGMA  

  
[Źródło: fot. proGEO] 

Rysunek 4.9 Plac dojrzewania odpadów  

 
[Źródło: fot. proGEO] 

 
 

4.1.3 Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych 

 
Na terenie Zakładu znajdują się dwie instalacje do kompostowania odpadów zbieranych 

selektywnie: 

 instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji 

(bioodpady, odpady kuchenne, restauracyjne itp.) o wydajności ok. 5 000 Mg/rok 

w technologii MUT:  

o bioreaktory żelbetowe zlokalizowane w hali, w których zachodzi proces intensywnej 

stabilizacji tlenowej odpadów, po którym odpady układane są w pryzmy na placu, 

gdzie prowadzony jest proces ich dojrzewania, 

o powietrze procesowe z reaktorów oczyszczane jest w biofiltrze, który stanowi 

otwarty zbiornik żelbetowy wypełniony warstwami filtracyjnymi, 

o w instalacji można przetwarzać również frakcję ulegającą biodegradacji wydzieloną ze 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpady zielone, 
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 kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów o wydajności ok. 3 000 Mg/rok, 

którą stanowi plac o powierzchni ok. 1 840 m2, nawierzchni betonowej, szczelnej. 
 

Rysunek 4.10 Instalacja w technologii MUT (z lewej) oraz pryzma odpadów zielonych 
kompostowanych w obrębie placu (z prawej)  

  
[Źródło: fot. proGEO] 

 

Produktem przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w kompostowni jest środek 

poprawiający właściwości gleby „TORHUM”. 

 

4.1.4 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
 

Na terenie Zakładu funkcjonuje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne o powierzchni ok. 6,6 ha. Jest to składowisko nowe (kilkuletnie) o pojemności  

łącznej 1 080 000 m3 (910 000 Mg), w tym wolnej pojemności ok. 485 000 m3 (stan na 

31.12.2015 r.). Zdolność przyjmowania odpadów wynosi 84 700 Mg/rok. Wody odciekowe ze 

składowiska są kierowane do oczyszczania w instalacji odwróconej osmozy.  

Gaz składowiskowy jest natomiast ujmowany i wykorzystywany energetycznie w instalacji 

zlokalizowanej na terenie Zakładu, której właścicielem od 30.09.2016 jest MPO. 

 

4.1.5 Inne instalacje zlokalizowane na terenie Zakładu 
 

Ponadto na terenie Zakładu znajdują się: 

 zakład przerobu odpadów budowlanych o wydajności ok. 7 000 Mg/rok, który 
zlokalizowany jest w obrębie betonowego placu o powierzchni ok. 3 250 m2, na który 
składa się zespół maszyn krusząco-przesiewających, 

 zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o wydajności  

ok. 4 000 Mg/rok – demontaż odpadów wielkogabarytowych odbywa się w budynku 

magazynowym z wykorzystaniem: stanowisk ślusarskich, stanowisk ręcznego demontażu, 

stacji odsysania freonów.  

 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

 

  
 

97 

4.1.6 Bilans odpadów przyjmowanych do Zakładu 
 

W 2015 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu 

przetworzono w poszczególnych instalacjach łącznie 138 718 Mg wszystkich rodzajów 

odpadów (ilość odpadów przyjęta do ZUOK wyniosła 152 138 Mg). Szczegółowe dane (na 

podstawie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów przekazanego do Marszałka Województwa za 2015 r.) 

przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Tabela 4.1 Ilości odpadów przyjętych w poszczególnych instalacjach ZUOK w Toruniu w 
2015 r. 

kod 
odpadów 

rodzaj odpadów 
masa odpadów 

[Mg] 
oznaczenie 

procesu 

SORTOWNIA ODPADÓW 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 27,03 R12 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1 244,97 R12 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 3 231,62 R12 

20 01 01 Papier i tektura 623,05  R12 

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 3 963,17  R12 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 73 279,08  R12 

20 03 02 Odpady z targowisk 630,80  R12 

  łącznie sortowane: 82 999,72   

SEGREGACJA RĘCZNA 

15 01 07 Opakowania ze szkła 3 337,63 R12 

19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 
niebezpieczne 

6,92  R12 

  łącznie segregowane: 3 344,55   

KOMPOSTOWNIA KOMOROWA "MUT' 

02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia 1 090,03 R3 

02 06 01 Surowce i produkty nienadające się do spożycia 0,02 R3 

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa 2,45 R3 

20 01 08 Odpady kuchenne 4 734,04 R3 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 778,70 R3 

KOMPOSTOWNIA POLOWA 

20 01 08 Odpady kuchenne 2 373,70 R3 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 599,40 R3 

KOMPOSTOWNIA MODUŁOWA "BIODEGMA"  

 (przyjmująca wyłącznie frakcję biodegradowalną z sortowni) 

  łącznie kompostowane: 9 578,34   
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kod 
odpadów 

rodzaj odpadów 
masa odpadów 

[Mg] 
oznaczenie 

procesu 

ZAKŁAD PRZEROBU ODPADÓW BUDOWLANYCH 

17 01 01 Gruz betonowy 4 365,34 R5, R12 

17 01 02 Gruz ceglany 2 116,14 R5, R12 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych 107,88 R5, R12 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych mater. ceramicznych 

243,27 R5, R12 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady 1 172,14  R12 

17 09 04 Zmieszane odpady budowlane 6 337,56  R12 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 943,95  R12 

  łącznie budowlane: 15 286,28   

ZAKŁAD PRZEROBU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 822,69  R12 

  łącznie wielkogabarytowe: 822,69   

SKŁADOWISKO ODPADÓW 

10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze 7,09 R5 

16 01 03 Zużyte opony 20,00 R5 

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie 7 500,00 R5 

17 05 06 Urobek z pogłębiania 7 000,00 R5 

19 09 02 Osady z klarowania wody 742,59 R5 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 2 572,81 R5 

20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie 513,95 R5 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 2 465,82 R5 

19 08 01 Skratki 180,49 D5 

19 08 02 Zawartość piaskowników 429,38 D5 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 28,56 D5 

19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszcz. 7,46 D5 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 1 707,70 D5 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 226,17 D5 

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 2,88 D5 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 613,70 D5 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 870,13 D5 

  łącznie na składowisku: 24 888,73   

MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 
toksyczne) 

0,05 
zebrane              

i przekazane 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 
nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

0,12 
zebrane              

i przekazane 

16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 0,08 
zebrane              

i przekazane 
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kod 
odpadów 

rodzaj odpadów 
masa odpadów 

[Mg] 
oznaczenie 

procesu 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

1,04 
zebrane              

i przekazane 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 13  

2,20 
zebrane              

i przekazane 

16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 160215 

0,52 
zebrane              

i przekazane 

16 03 04 
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 
03 80 

74,28 
zebrane              

i przekazane 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,01 
zebrane              

i przekazane 

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,03 
zebrane              

i przekazane 

16 06 04 Baterie i akumulatory (z wyłączeniem 16 06 03) 0,27 
zebrane              

i przekazane 

16 06 05 Baterie i akumulatory 0,05 
zebrane              

i przekazane 

16 81 01* 
Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne (powstałe 
wyniku 

0,00 
zebrane              

i przekazane 

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

94,00 
zebrane              

i przekazane 

17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest 2,76 
zebrane              

i przekazane 

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 3,11 
zebrane              

i przekazane 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,11 
zebrane              

i przekazane 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony  17,01 
zebrane              

i przekazane 

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

4,02 
zebrane              

i przekazane 

20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 
niż wymienione w 200127 

0,02 
zebrane              

i przekazane 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 200129 0,02 
zebrane              

i przekazane 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 6,91 
zebrane              

i przekazane 

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 

1,27 
zebrane              

i przekazane 

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

32,75 
zebrane              

i przekazane 

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

26,05 
zebrane              

i przekazane 

  łącznie niebezpieczne: 266,67   

POZOSTAŁE ZAGOSPODAROWANIE ODPAÓW 
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kod 
odpadów 

rodzaj odpadów 
masa odpadów 

[Mg] 
oznaczenie 

procesu 

03 03 07 
Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i 
tektury 

76,12 
zebrane              

i przekazane 

04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 7,08 
zebrane              

i przekazane 

07 02 99 Inne niewymienione odpady 857,28 
zebrane              

i przekazane 

10 01 01 Żużle , popioły paleniskowe i pyły z kotłów  74,55 
zebrane              

i przekazane 

15 01 03 Opakowania z drewna 1,06 
zebrane              

i przekazane 

15 01 03 Opakowania z drewna 1,19 
zebrane              

i przekazane 

16 01 03 Zużyte opony 51,51 
zebrane              

i przekazane 

17 02 01 Drewno  8,95 
zebrane              

i przekazane 

17 02 02 Szkło 35,55 
zebrane              

i przekazane 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 1,60 
zebrane              

i przekazane 

17 03 80 Odpadowa papa 21,43 
zebrane              

i przekazane 

19 12 01 Papier i tektura 42,77 
zebrane              

i przekazane 

20 01 11 Tekstylia 9,38 
zebrane              

i przekazane 

20 01 40 Metale 1,62 
zebrane              

i przekazane 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 341,18 
zebrane              

i przekazane 

  łącznie pozostałe: 1 531,27   

ŁĄCZNIE ODPADY DOSTARCZONE DO ZUOK W TORUNIU, w tym: 138 718   

  odpady komunalne z grupy 20 95 589   

  odpady pochodzenia komunalnego z grupy 15 7 844   

  pozostałe grupy 35 285   

[źródło: Sprawozdania MPO] 

 

Z całego strumienia odpadów 95 589 Mg (prawie 69%) stanowiły odpady komunalne z grupy 

20, a 7 844 Mg odpady pochodzenia komunalnego z grupy 15. Zgodnie z poniższym 

wykresem największa część odpadów (83 000 Mg – ponad 62%) została skierowana do 

sortowania na części mechanicznej instalacji MBP lub do segregacji (w wyniku sortowania 

powstało ok. 3285 Mg odpadów nadających się do recyklingu, co stanowiło ok. 4% odpadów 

skierowanych do sortowania). Prawie 18 % zostało skierowane bezpośrednio na składowisko 

(do deponowania D5 lub wykorzystania R5). Należy także zaznaczyć, że na składowisko 
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zostały także skierowane odpady powstające po różnych procesach gospodarowania 

odpadami, np. po: 

 sortowaniu odpadów na sortowni; 

 stabilizacji biologicznej (kompostowaniu) frakcji podsitowej; 

 przeróbce odpadów budowlanych. 

 

Do różnych węzłów kompostowania skierowanych zostało bezpośrednio ponad 9,5 tys. Mg 

odpadów (ok. 7%). Dodatkową ilość kompostowanych odpadów stanowiła frakcja podsitowa 

z sortowania odpadów o kodzie 19 12 12 wynosząca ponad 25,9 tys. Mg. Do Zakładu 

przerobu odpadów budowlanych skierowanych zostało ponad 15 tys. Mg odpadów czyli ok. 

11%, a do Zakładu przerobu odpadów wielkogabarytowych 822 Mg czyli ok. 0,6% strumienia 

odpadów. Odpadów niebezpiecznych i problemowych magazynowanych a następnie 

przekazanych do dalszego zagospodarowania było łącznie 266 Mg czyli 0,2%.  

 

Rysunek 4.11 Zagospodarowanie odpadów na ZUOK w Toruniu w 2015 r. 

 
[źródło: Sprawozdania MPO] 

  
Łącznie w 2015 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu 

przyjęto do zagospodarowania 73 279 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, z tego ok. 

55 970 Mg – 76% pochodziło z Miasta Toruń (wg Sprawozdania Gminy Miasta Toruń), 

a pozostałe 17 309 z sąsiednich gmin.  

Z przedstawionych danych wynika, że odpady komunalne zmieszane pochodzące z Miasta 

Toruń stanowią istotną część strumienia odpadów trafiającego do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu. Ważnym elementem jest także fakt, że odpady te 

w większości są przywożone własnym transportem MPO sp. z o.o. (łącznie 54 500 Mg 

odpadów komunalnych zmieszanych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych). 
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W ramach prowadzonych procesów sortowania i odzysku na poszczególnych instalacjach lub 

urządzeniach, wytwarzane były miedzy innymi odpady o kodzie 19 12 12 – inne odpady 

z mechanicznej obróbki odpadów, w łącznej ilości 87 073,17 Mg. Zgodnie z danymi MPO na 

wytworzone odpady o kodzie 19 12 12 składało się: 

 37 705,89 Mg odpadów 19 12 12 poddanych procesowi składowania (D5); 

 25 910,40 Mg odpadów 19 12 12 poddanych procesowi biologicznej stabilizacji – 

kompostowania (D8); 

 23 456,88 Mg odpadów 19 12 12 przekazanych do dalszego zagospodarowania, 

w tym przekazane innym podmiotom. 

 

Uwzględniając zagospodarowanie tylko odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących 

z Miasta Toruń, ilość balastu (o kodzie 19 12 12) przekazanego do składowania (D5) w 2015 r. 

wyniosła 28 172,8 Mg, co stanowiło ok. 50,3% przyjętych do ZUOK odpadów zmieszanych 

(o kodzie 20 03 01). 

 

Oceniając gospodarowanie wytworzonym w ZUOK balastem, należy wskazać, że od początku 

2016 roku, ze względu na zmienione przepisy prawne, wymuszona została zmiana 

dotychczasowego sposobu postępowania. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277) od 

1 stycznia 2016 r. nie mogą być składowane odpady o kodzie 19 12 12, których ciepło 

spalania jest większe niż 6 MJ/kg suchej masy. W związku z tym, odpady dotychczas 

składowane (w ilości ok. 47 tys. Mg w 2014 r. i 39 tys. Mg w 2015 r.), muszą być 

zagospodarowywane w inny sposób – przekazywane innym podmiotom). 

 

4.2 Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 
w Bydgoszczy 

 

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy  

ul. E. Petersona 22 w Bydgoszczy. Instalacja Zarządzana jest przez Międzygminny Kompleks 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Spalarnia obsługuje Miasto Bydgoszcz, 

Miasto Toruń oraz gminy ościenne. 
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Rysunek 4.12 Widok ogólny na ZTPOK w Bydgoszczy 

 
[Źródło: http://www.pronatura.bydgoszcz.pl] 

Na terenie Zakładu znajdują się następujące instalacje:  

 instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności  

ok. 180 000 Mg/rok, 

 instalacja waloryzacji żużla o wydajności ok. 50 000 Mg/rok, 

 instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i stałych pozostałości 

z oczyszczania spalin o wydajności ok. 8 400 Mg/rok. 

 

W skład ZTPOK wchodzą m.in.: 

 dwie linie termicznego przekształcania odpadów, o nominalnej wydajności 11,5 Mg/h 

każda, przy zakładanej wartości opałowej odpadów komunalnych 8,5 MJ/kg  

i wydajności całego Zakładu 180 000 Mg/rok, 

 portiernia oraz stanowiska ważenia pojazdów z automatycznymi wagami 

pomostowymi, 

 rampa dojazdowa do hali wyładunkowej, 

 hala wyładunkowa wraz z niezbędnymi urządzeniami do poprawnego 

funkcjonowania (stanowiska wyładowcze, automatyczne bramy wyładowcze, 

sygnalizacja), 

 bunkier, kabina sterownicza, urządzenia do transportu i załadunku odpadów do pieca 

(suwnice z chwytakami), 

 system odzysku energii (piec zintegrowany z kotłem) i wytwarzania energii (turbina 

upustowo-kondensacyjna, wymiennik ciepła, generator) z procesu termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych, 
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 instalacja oczyszczania spalin wraz z oprzyrządowaniem pozwalającym na ciągłe 

pomiary emisji, 

 system sterowania, kontroli i monitoringu instalacji termicznego przekształcania 

odpadów oraz instalacji towarzyszących, stacja demineralizacji wody, 

 linia zasilania energetycznego, 

 maszyny i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania linii termicznego przekształcania 

odpadów m.in. silosy na reagenty, zbiornik na paliwo pomocnicze, instalacja 

przyjmowania paliwa, instalacja przygotowania sprężonego powietrza, pompy 

zasilające, wentylatory powietrza pierwotnego/wtórnego, skraplacz chłodzony 

powietrzem, odgazowywacz, zbiornik kondensatu, 

 instalacja do waloryzacji i sezonowania żużli (produkcja kruszyw) wraz z odzyskiem 

metali żelaznych i nieżelaznych, z placem składowym, 

 centralna dyspozytornia, 

 budynek administracyjno-socjalny (z salą edukacyjną), 

 laboratorium, 

 instalacja do zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i popiołów z systemu 

oczyszczania spalin, 

 instalacja podczyszczania ścieków technologicznych z instalacji oczyszczania spalin, 

 system odprowadzania i retencji oraz urządzenia sieciowe do podczyszczania wód 

opadowych, 

 drogi wewnętrzne i parking, 

 zagospodarowanie terenów (ukształtowanie terenu, zieleń itp.), 

 warsztat utrzymania ruchu, 

 systemu ppoż. i BHP. 

 

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Generacji Czystej Energii 

(http://www.generacjaczystejenergii.pl/) wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej 

z ZTPOK wygląda następująco: 

 energia cieplna – 648 000 GJ/rok (180 000 MWh/rok), 

 energia elektryczna – 54 000 MWh/rok. 
 
Według Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Bydgoszczy za rok 2015 
r. (Bydgoszcz, kwiecień 2016 r.) do ZTPOK w 2015 r. przyjęto 99 467,4 Mg odpadów 
komunalnych zmieszanych. 
 
Cena netto za przyjęcie odpadów do ZTPOK w Bydgoszczy wynosi aktualnie 221 zł/Mg dla 
odpadów komunalnych zmieszanych. 
 
Parametry techniczne ZTPOK przedstawiono w poniższej tabeli (wybór, na podstawie 
Projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-
2022 z perspektywą na lata 2023-2028”). 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

 

  
 

105 

Tabela 4.2 Parametry ZTPOK (wg Projektu WPGO 2022) 

Podstawowe parametry ZTPOK I1 

Nominalna wydajność jednej linii termicznego 
przekształcania 

Mg/h 11,5 x 2 

Ilość linii termicznego przekształcania - 2 

Czas pracy jednej linii termicznego 
przekształcania 

h/rok 8 000 

Rodzaje termicznie przekształcanych odpadów 

Zmieszane odpady komunalne, odpady 
frakcji energetycznej pochodzące z 
odpadów komunalnych, odpady 
wielkogabarytowe nienadające się do 
recyklingu 

Mg/rok 
 

Mg/h 

180 000 
 

3 

Wartość opałowa przyjmowanych 
odpadów 

kJ/kg 6 500 ÷ 11 000 

Technologia 

Piec rusztowy 

Ruszt pochylony 

Temperatura spalin 

komora paleniskowa °C ok. 1150 

komora dopalenia °C ok. 980 

Kocioł 

Kocioł parowy Walczakowy o obiegu naturalnym 

Temperatura °C 420 

Sprawność kotła % ~ 84% 

Turbina 

Turbina upustowo-kondensacyjna 

Moc elektryczna MW 14 

Moc cieplna MW 27,7 

Skraplacz powietrzny 

Rodzaj 3 wentylatory wraz z obudową 

Sieć ciepłownicza 

Środek przekazu Woda z sieci zewnętrznej 

Środek ogrzewania Para z turbiny 

Moc maksymalna MW 27,7 (1 – warunki zimowe) 

Temperatura wyjściowa °C 
135 (1 - warunki zimowe)  

/70 (2 - warunki letnie) 

Temperatura wlotowa °C 
60 (1 - warunki zimowe)  
/35 (2 – warunki letnie) 

Technologia oczyszczania spalin 

Rodzaj oczyszczania Metoda Odczynnik 

Odazotowanie spalin SNCR Woda amoniakalna 25% 

Chłodzenie gazów spalinowych Urządzenie chłodzące quencher Ścieki z płuczki 

Pył Worek filtracyjny - 

Usuwanie składników kwaśnych Metoda mokra + worek filtracyjny 
Ca(OH)2 

i NaOH 

Redukcja dioksyn, furanów i metali ciężkich Adsorpcja Węgiel aktywny 

Instalacje l2 i l3 

Instalacja waloryzacji żużla (l3) Mg/rok 50 000 

Instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji 
pyłów i stałych pozostałości z oczyszczania 
spalin (l2) 

Mg/rok 8 400 

[Źródło: Projekt WPGO 2022] 
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4.3 Stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu 
 
 

Stacja przeładunkowa odpadów zlokalizowana jest przy ul. Kociewskiej 40-44 w Toruniu. 

Stacja Zarządzana jest przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura 

Sp. z o.o. 

Wydajność stacji przeładunkowej w Toruniu wynosi ok. 60 000 Mg/rok odpadów 

komunalnych i odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych, 

które za jej pośrednictwem kierowane będą do ZTPOK w Bydgoszczy.  

Zgodnie z protokołem uzgodnień między Prezydentami Torunia i Bydgoszczy cena za 

przyjęcie odpadów na stacji przeładunkowej odpadów w Toruniu wynosi aktualnie 221 zł/Mg 

dla odpadów komunalnych zmieszanych.  

W skład stacji przeładunkowej odpadów w Toruniu wchodzą m.in.: 

 hala rozładunkowa,  

 budynek pras,  

 stanowisko załadunku kontenerów, 

 magazyn,  

 wentylatorownia, 

 biofiltr,  

 zaplecze socjalne,  

 budynek wagowy z funkcja portierni,  

 wagi samochodowe,  

 zbiornik na wody opadowe,  

 zbiornik przeciwpożarowy,  

 drogi, place, parkingi. 

Przywożone odpady rozładowywane są do lejów zasypowych pras zagęszczających. Po 

zagęszczeniu odpady wyładowywane są do współpracujących z prasami zamkniętych 

kontenerów, które samochodami ciężarowymi kierowane są do ZTPOK. 
 

Rysunek 4.13 Widok ogólny na stację przeładunkową odpadów w Toruniu  

 
[Źródło: fot. proGEO] 
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Rysunek 4.14 Część wjazdowa z wagą (z lewej) oraz widok na kontenery współpracujące 
z prasami (z prawej)  

  
[Źródło: fot. proGEO] 

Rysunek 4.15 System sterowania poszczególnymi urządzeniami  

  
[Źródło: fot. proGEO] 

 

4.4 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Toruniu 
 

W obrębie Miasta Toruń funkcjonują obecnie dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych: przy ul. Kociewskiej 35 oraz przy ul. Dwernickiego 15. 

 

 PSZOK PRZY UL. KOCIEWSKIEJ 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Spółki MPO Sp. z o.o. w Toruniu 

(http://www.mpo.torun.pl), która jest Prowadzącym PSZOK, przyjmowane są w nim odpady 

powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Toruń: papier  

i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady 

komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe. 
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PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800 oraz  

w soboty w godzinach od 1000 do 1400. PSZOK jest ogrodzony i dozorowany. Teren PSZOK jest 

utwardzony. 

Do magazynowania odpadów w PSZOK służą: 

o zamykana wiata magazynowa na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 

i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, 

o kontenery na odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, 

o pojemniki na odpady surowcowe (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale). 
 

Rysunek 4.16 Widok ogólny na PSZOK przy ul. Kociewskiej (fot. proGEO) 

 
[Źródło: fot. proGEO] 

Rysunek 4.17 Strefa wjazdowa (z lewej) oraz tablica informacyjna w PSZOK (z prawej) (fot. 
proGEO) 

  
[Źródło: fot. proGEO] 
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Rysunek 4.18 Wiata do magazynowania odpadów problemowych (fot. proGEO) 

 
[Źródło: fot. proGEO] 

 
 

 PSZOK PRZY UL. DWERNICKIEGO 

PSZOK przy ul. Dwernickiego funkcjonuje na takich samych zasadach jak PSZOK przy 
ul. Kociewskiej. 

PSZOK jest ogrodzony i dozorowany. Teren PSZOK jest utwardzony. 

Do magazynowania odpadów w PSZOK służą: 
o zamykana wiata magazynowa na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 

i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, 

o kontenery na odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, 

o pojemniki na odpady surowcowe (odpady suche, szkło, metale). 

 

Rysunek 4.19 Widok ogólny na PSZOK przy ul. Dwernickiego (fot. proGEO) 

 

[Źródło: fot. proGEO] 
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Rysunek 4.20 Wiata do magazynowania odpadów problemowych oraz budynek obsługi 
PSZOK w strefie wjazdowej  

 
[Źródło: fot. proGEO] 

 

Rysunek 4.21 Kontenery i pojemniki na odpady zlokalizowane w obrębie PSZOK  

  
[Źródło: fot. proGEO] 
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5. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO SPÓŁKI KOMUNALNEJ – MIEJSKIEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU 

5.1 Uwarunkowania formalno-prawne działalności spółki 
 

5.1.1 Statut i umowa Spółki 
 

Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą 

„Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych” w Toruniu w jednoosobową spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Toruń. 

Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 4 marca 2003 r. 

Siedzibą Spółki jest Miasto Toruń, zaś terenem jej działania obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz innych państw. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 618 000 zł i dzieli się na 27 236 udziałów o wartości 

nominalnej 500 zł każdy. 

 

Spółka reprezentowana jest przez zarząd, którego swoboda dysponowania mieniem 

Spółki została ograniczona w ten sposób, że do składania oświadczeń w zakresie praw 

i obowiązków majątkowych przekraczających 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) 

wymagany jest współudział dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz 

z prokurentem. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

przekraczających wartość 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest pisemne 

powiadomienie rady nadzorczej przez zarząd spółki. Do składania oświadczeń w zakresie 

praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 200.000 zł (dwieście tysięcy 

złotych) wymagana jest pisemna zgoda rady nadzorczej. 

Przeważający przedmiot działalności Spółki wskazany w aktualnym brzmieniu KRS to 

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. 

Pozostały zakres działalności stosownie do zapisów § 5 umowy obejmuje następujące 

rodzaje działalności: 

 Produkcja nawozów i związków azotowych; 

 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; 

 Wytwarzanie energii elektrycznej; 

 Przesyłanie energii elektrycznej; 

 Dystrybucja energii elektrycznej; 
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 Handel energią elektryczną; 

 Wytwarzanie paliw gazowych; 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych; 

 Zbieranie odpadów niebezpiecznych; 

 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; 

 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; 

 Demontaż wyrobów zużytych; 

 Odzysk surowców z materiałów segregowanych; 

 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana 

z gospodarką odpadami; 

 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych; 

 Roboty związane z budową dróg i autostrad; 

 Przygotowanie terenu pod budowę; 

 Wykonywanie instalacji elektrycznych; 

 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 

 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; 

 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 

 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 

 Transport drogowy towarów; 

 Transport rurociągami paliw gazowych; 

 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

 Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym; 

 Pozostałe badania i analizy techniczne; 

 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; 

 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 

 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem 

motocykli; 

 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane; 

 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; 

 Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

 Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

 Pozostałe sprzątanie; 

 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; 

 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane; 

 Pogrzeby i działalność pokrewna; 
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Organami Spółki są: 

 zarząd spółki - składa się z jednego do trzech członków w osobach Prezesa 

i Zastępców Prezesa. Kadencja zarządu trwa 5 lat 

 rada nadzorcza - składa się z trzech do pięciu członków, a jej kadencja trwa 3 lata. 

W skład rady wchodzi również przedstawiciel pracowników Spółki, 

 zgromadzenie wspólników - jest najwyższym organem Spółki, a do jego 

kompetencji należą sprawy zastrzeżone w ksh oraz w umowie Spółki 

 

Aktualna wewnętrzna struktura organizacyjna Spółki określona została w Regulaminie 

organizacyjnym z dnia 8 maja 2015 r. 

 

5.1.2 Umowy zawarte pomiędzy Miastem Toruń a MPO 

 

Spółka związana jest z Miastem Toruń dwoma równoległymi umowami: 

1. Zawartą dnia 31 grudnia 2015 r.(wraz z aneksem z dnia 7 czerwca 2016 r.) umową 

nr WGK.GO.1.2015/O na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Miasta Toruń oraz świadczenie 

usług towarzyszących związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze 

gminy.  

Umowa ta w zakresie przedmiotowym obejmuje także dostarczenie pojemników 

i worków, utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie, prowadzenie PSZOKów, 

usuwanie dzikich wysypisk, prowadzenie punktu obsługi mieszkańców oraz działania 

edukacyjne. 

Umowa zobowiązuje wykonawcę do przekazywania odpadów (nieodpłatnie) do instalacji 

przy ul. Kociewskiej 47-53 w Toruniu. Aneks wskazuje ponadto, że Wykonawca jest 

zobowiązany w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przekazać część 

strumienia odpadów komunalnych (17 500 Mg) do stacji przeładunkowej ZTPOK10. 

Umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego i realizowana jest 

w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017. 

Kwota wynagrodzenia wykonawcy to 13 957 735,91 zł brutto co daje Spółce miesięczny 

przychód na poziomie 581,6 tys. zł brutto. 

 

2. Zawartą dnia 4 stycznia 2016 r. umowę o świadczenie usług publicznych (dalej 
umowa Powierzenia). 

                                                
10

 Jest to konsekwencja porozumienia między miastem Toruń a miastem Bydgoszcz. 
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Umowa zawarta została do dnia 31 grudnia 2025 r. z pominięciem ustawy p.z.p. Spółka na 
dzień zawarcia umowy spełniała kryteria podmiotu wewnętrznego Miasta Toruń, co 
znajduje potwierdzenie w treści stosowanego oświadczenia w punkcie 2.2. Umowy. 

Umowa została zmieniona dwoma aneksami z dnia 7 czerwca 2016 oraz 30 sierpnia 2016 
r. 

Zakres zadań własnych Gminy powierzonych Spółce niniejszą umową został wymieniony 
w załączniku nr 1. Zakres ten obejmuje: 

a) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 
gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (Zadanie 1), 

b) poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych we własnej 
instalacji RIPOK lub w instalacjach będących własnością innych podmiotów (Zadanie 2). 

 
 

5.2 Zakres działalności spółki 

Spółka MPO prowadzi kluczową dla Miasta Torunia i gmin obszaru funkcjonalnego 

Torunia działalność związaną z wywozem, segregacją i utylizacją odpadów oraz 

całorocznym utrzymaniem czystości ulic i placów. Działalność spółki obejmuje teren 

zamieszkały przez około 270 tys. mieszkańców obejmujący Toruń i 6 sąsiadujących gmin w 

powiecie toruńskim: Łysomice, Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, 

Łubianka oraz dodatkowo gminę Gniewkowo (powiat inowrocławski).  

Spółka prowadzi działalność w kilku zakresach funkcjonalnych: 

Pierwszym z nich jest odbiór odpadów. Na terenie swojej działalności Spółka na zlecenie 

gmin realizuje usługę wywozu odpadów od wszystkich nieruchomości zamieszkałych, 

natomiast nieruchomości niezamieszkałe, w sytuacji gdy nie są one objęte systemem 

gminnym, obsługuje najczęściej na bazie umów z właścicielami. Spółka ma dominujący 

udział w rynku (ponad 90% wywozu odpadów). Spółka prowadzi również punkty 

selektywnej zbiórki odpadów.  

Spółka dysponuje wyposażeniem, potencjałem technicznym, doświadczoną kadrą, 

systemami zarządzania oraz potencjałem finansowym, umożliwiającymi stabilne 

świadczenie wysokiej jakości usług. Wieloletnia tradycja w działalności pozwoliła spółce 

zbudować markę wiarygodnego partnera dla klientów samorządowych oraz właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych.  

 

W ramach działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów Spółka eksploatuje 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. W roku 2015 zakład pracował 

w układzie 3-zmianowym (od 1 lipca 2016 funkcjonuje układ 2-zmianowy), co pozwoliło 

na przetworzenie 100% odpadów zmieszanych dostarczonych do ZUOK. Zakład pozwalał 
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na spełnianie obowiązujących przepisów w zakresie recyklingu i ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania.  

Elementem ZUOK jest magazyn surowców wtórnych, kompostownia, składowisko, ZPOW, 

ZPOB, magazyn odpadów niebezpiecznych. Na bazie umowy z Gminą Miasta Toruń Spółka 

prowadzi dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

 

Usługi w zakresie oczyszczania, ze względu na warunki atmosferyczne oraz porę roku, 

dzielą się na oczyszczanie letnie i zimowe. Powyższe uwarunkowania wymuszają 

stosowanie sezonowo specjalistycznego sprzętu mechanicznego. Usługi w zakresie 

letniego oczyszczania ulic, placów i chodników świadczone są przede wszystkim na rzecz 

Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu [MZD]. Większość usług oczyszczania letniego 

wykonywana jest mechanicznie (ok. 26,9 mln m2 w roku 2015) a część ręcznie (ok. 14,6 

mln m2 w roku 2015) w ramach usługi dla MZD. Spółka wykonywała również usługi 

oczyszczania dla innych klientów (ok. 1,3 mln m2).  

Usługi oczyszczania obejmują również opróżnianie koszty w liczbie 200,6 tys. opróżnień 

koszty ulicznych na rzecz MZD i ok. 5,2 tys. opróżnień na rzecz klientów indywidualnych. 

Do zimowego oczyszczania miasta przewidziano przede wszystkim ulice i drogi 

o znaczeniu strategicznym dla ruchu i ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. Spółka świadczy również usługi odśnieżania i uszarstniania 

chodników i placów dla klientów indywidualnych.  

Strukturę przychodów Spółki zaprezentowano poniżej. 

Rysunek 5.1 Struktura przychodów Spółki w tys. zł i w proc. w 2015 r. i I półroczu 2016 
r. 

 

   

[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MPO Toruń] 

Zdecydowana większość przychodów spółki związana jest z odbiorem 

i zagospodarowaniem odpadów. W roku 2015 usługi te przyniosły spółce ponad 45 mln zł 

przychodów (ok. 91 %). Udział ten nieco spadł w I półroczu 2016 r. 
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W zakresie odbioru i zagospodarowania najistotniejsze są przychody realizowane z tytułu 

umów z Gminą Miasta Toruń. Uwagę jednak zwraca również wysoki udział przychodów 

uzyskiwanych od biznesu i instytucji. Jest to około 34% ogólnych przychodów z tytułu 

odbioru i zagospodarowania i jednocześnie 29,9% wszystkich przychodów spółki 

osiągniętych w I półroczu 2016. 

 

Rysunek 5.2 Struktura przychodów z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów 
w podziale na klientów w I półroczu 2016 w tys. zł i proc. 

 

[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MPO Toruń] 

 

5.3 Audyt organizacyjny spółki 

W ocenie autorów diagnozy struktura organizacyjna Spółki została dobrze dopasowana do 

zakresu prowadzonej działalności i jest zbliżona do struktur innych podmiotów 

realizujących podobne zadania. Spółka ma płaską strukturę organizacyjną, kluczowe 

obszary działalności spółki są bezpośrednio podporządkowane i nadzorowane przez 

członków zarządu i główną księgową.  

Prezes Zarządu kieruje całością spraw spółki oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Głównym Księgowym oraz Biurami 

Zarządu, Ochrony Środowiska, Spraw Pracowniczych i Socjalnych, Prawne, Zamówień 

Publicznych i specjalnymi stanowiskami.  

Zastępcy Prezesa bezpośrednio podlegają Wydziały Wywozu i Oczyszczania oraz Dział 

Techniczny i Biuro Obsługi Klienta.  
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Rysunek 5.3 Schemat struktury organizacyjnej MPO 
 

 

[Źródło: Dane MPO Toruń] 

 

Struktura organizacyjna, podział odpowiedzialności i obowiązków pomiędzy członków 

zarządu oraz osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi zostały 

klarownie opisane w Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Dla wszystkich stanowisk 

przygotowane zostały karty kompetencji określające wymagane kwalifikacje 

pracowników.  
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Tabela 5.1 Średnie zatrudnienie w MPO w etatach i osobach w roku 2015 

Stanowiska etaty osoby 

Kierowca – ładowacz 82,77 82 

Ładowacz 64,89 64 

Zamiatacz 22,50 22 

Mechanik 20,42 20 

Pracownik gospodarczy-sortowacz 89,78 90 

Kontroler usług 2,53 3 

Obsługa 3,17 3 

Stanowiska nierobotnicze 49,68 52 

Razem 335,74 336 

[Źródło: Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2015 r.] 

 

W latach 2014-2015 spółka wykazywała się stabilnym poziomem zatrudnienia. W I 

półroczu 2016 zatrudnienie zmniejszyło się o 12 osób. Struktura organizacyjna spółki oraz 

wielkość zatrudnienia jest adekwatna do prowadzonej działalności.  

Specyfika działalności spółki powoduje, że struktura zatrudnienia musi być względnie 

elastyczna, dająca możliwość na szybkie dostosowanie do zmieniającego się zakresu 

działalności (np. przejmowanie nowych zadań) oraz skali działalności wynikającej 

z pozyskiwania lub utraty klientów w postępowaniach przetargowych w gminach oraz 

wśród klientów komercyjnych.  

Spółka jest dobrze przygotowana do pełnienia wiodącej roli w systemie zbiórki 

i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Miasta Toruń, dysponuje ona 

potencjałem organizacyjnym, finansowym oraz wykwalifikowaną kadrą adekwatnymi do 

realizowanych przez nią działań. Spółka jest w stanie dostosować się organizacyjnie 

i kompetencyjnie do stojących przed nią nowych wyzwań.  

W zależności od przyjętej Koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 konieczne mogą być zmiany 

dotyczące między innymi: podstaw prawnych wykonywania usług publicznych, 

dostosowania taboru samochodowego i zatrudnienia do zakresu świadczonych usług 

zbiórki i transportu odpadów, przygotowania planów inwestycyjnych na okres 

wykraczający poza rok 2018 (obecnie obowiązujący WPI) – wraz z ustaleniem źródeł 

finansowania nowych inwestycji, zmiana organizacji pracy zakładu przeróbki odpadów 

dostosowująca do zmieniającego się strumienia odpadów, dostosowanie wyposażenia 

i kompetencji pracowników do zmieniających się przepisów. 
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5.4 Kierunki działań restrukturyzacyjnych w zakresie organizacyjnym 
 

Pomimo względnie stabilnego modelu biznesowego, działalność Spółki i uzyskiwane 

wyniki są silnie uzależnione od zmian przepisów prawnych, rozwiązań systemowych 

w zakresie systemu gospodarowania odpadami w Mieście Toruń i gminach ościennych 

oraz działań konkurencji. Kluczowe wyzwania stojące przed Spółką to: 

1. Zagrożenie utraty strumienia odpadów trafiającego na instalację.  

Realizacja takiego scenariuszu oznacza utratę udziału w rynku i nieuchronny wzrost 

kosztów jednostkowych zagospodarowania odpadów. Kluczowe czynniki wpływające na 

wolumen odpadów to: 

 realizacja ustaleń porozumienia z Bydgoszczą w zakresie dostarczania odpadów do 

zakładu termicznego przekształcania w Bydgoszczy; 

 rozstrzygnięcie kwestii wywozu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

(objęcie systemem przez gminy i przetarg czy otwarta konkurencja w przypadku 

nie objęcia przez gminę); 

 utrzymanie rynku gmin ościennych. 

2. Efektywne zarządzenie kosztami i dostosowanie spółki do zmieniających się 

warunków (głównie regulacyjnych).  

3. Obniżenie wyników finansowych spółki na skutek zmniejszenia strumienia odpadów 

na instalacji (przekierowanie części strumienia do Bydgoszczy) oraz nowych 

obowiązków związanych z zagospodarowaniem frakcji energetycznej odpadów. 

4. Dostosowanie spółki do nowych wymogów prawnych i roli wynikającej 

z przygotowywanej Koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030.  

 

Należy wskazać na następujące zagadnienia strategiczne i zalecane działania 

restrukturyzacyjno-dostosowawcze: 

 

1. Zapewnienie spółce stabilności finansowej i organizacyjnej w dłuższym horyzoncie 

czasowym (w szczególności rozstrzygnięcie kwestii podmiotu wewnętrznego).  

Model świadczenia usług publicznych przez Spółkę powinien być ukształtowany w sposób 

dający możliwość planowania działalności w długim horyzoncie czasowym, zapewniając 

Spółce możliwość dostosowania struktury organizacyjnej i struktury technicznej majątku 

a tym samym optymalizacji kosztowej, przy spełnieniu wymogów jakościowych.  
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2. Zapewnienie przewidywalnego i stabilnego strumienia odpadów, umożliwiające 

optymalizację kosztów systemu zbiórki i zagospodarowania 

Specyfika organizacyjna instalacji zagospodarowania odpadów polega na występowaniu 

silnej dźwigni operacyjnej, która polega na tym iż, zdecydowaną większość kosztów 

operacyjnych stanowią koszty stałe i względnie stałe. Skokowe zmiany w wolumenie 

zagospodarowywanych odpadów (szczególnie ich zmniejszenie) ma bardzo negatywny 

wpływ na jednostkowe koszty zagospodarowania. Należałoby dążyć do zapewnienia 

stabilnego strumienia odpadów umożliwiającego optymalne wykorzystanie parametrów 

technicznych instalacji zagospodarowania odpadów. W tym kontekście kluczowym 

zagadnieniem jest kwestia ilości odpadów dostarczanych do zakładu przekształcania 

termicznego w Bydgoszczy. Celowe jest też trwałe uregulowanie zasad współpracy i 

sposobów zagospodarowania odpadów z gmin ościennych.  

3. Realizacja inwestycji umożliwiających dostosowanie spółki do nowych przepisów 

(unijne i krajowe) i celów stawianych przez Miasto Toruń i gminy obszaru 

funkcjonalnego 

Należy tu w szczególności wymienić ujęte w planie inwestycyjnym działania zmierzające 

do zwiększenia efektywności funkcjonowania procesów sortowania odpadów 

zmieszanych. 

4. Przyjęcie i ciągła aktualizacja Programu Poprawy Efektywności Spółki  

Ciągłe doskonalenie i podnoszenie efektywności procesów realizowanych w spółce 

(optymalizacja kosztów i poprawa wskaźników jakościowych). Analizowanie wyników 

finansowych i operacyjnych na poziomie poszczególnych linii biznesowych Spółki 

i powiązanie uzyskiwanych wyników z systemem zarządzania przez cele.  

5. Umiejętność działania w sytuacji braku klarowności dotyczącej przepisów 

regulujących docelowy sposób zagospodarowania odpadów  

Plany rozwojowe i operacyjne spółki powstają w sytuacji braku pełnej klarowności 

w zakresie wymogów środowiskowych i technicznych, w związku z tym muszą być 

przygotowywane w sposób umożliwiający elastyczne reagowanie i dostosowanie do 

zmieniających się przepisów i wymagań stawianych spółce.  

6. Przejęcie i integracja spółki Biogaz Inwestor  

W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie ilości pozyskiwanego gazu 

składowiskowego do utylizacji. W roku 2015 ilość ta obniżyła się o około 5%, w roku 2016 

niekorzystna tendencja się nasiliła (zmniejszenie o około 15%). Dodatkowym 

wzmocnieniem niekorzystnej tendencji jest zmniejszający się udział metanu w biogazie 

składowiskowym (z 47,3% w roku 2014 do 42% w 2016).  

Skutkiem tego jest obniżanie średniej mocy elektrycznej oraz wielkości produkcji energii 

elektrycznej (o ponad 20% w roku 2016 w porównaniu do 2014).  



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

 

  
 

121 

Opisane wyżej zjawisko jest typowe dla eksploatowanych instalacji biogazu 

składowiskowego. Prawdopodobne jest utrzymanie w kolejnych latach niekorzystnej 

tendencji w zakresie ilości pozyskiwanego biogazu jak i jego wartości energetycznej. 

Niekorzystne zmiany w zakresie ilości i jakości pozyskiwanego surowca zostały dodatkowo 

spotęgowane załamaniem systemu wsparcia produkcji energii odnawialnej 

i utrzymującymi się niskimi cenami energii elektrycznej na rynku hurtowym. W ciągu 

ostatnich kilku lat wartość świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty) obniżyła się 

o ponad 80% (do poziomu około 30 zł). Biorąc pod uwagę bardzo dużą nadwyżkę 

zielonych certyfikatów ponad zapotrzebowanie rynkowe oraz brak działań regulacyjnych 

zmierzających w stronę zmniejszenia nadpodaży certyfikatów, należy założyć, że ceny 

zielonych certyfikatów utrzymają się w najbliższych latach na bardzo niskim poziomie. Nie 

przewiduje się również znaczących wzrostów cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. 

Dotychczasowe działania regulacyjne nie przyniosły poprawy sytuacji. Przyjęto co prawda 

rozwiązanie, które znacząco zwiększa wartość świadectw pochodzenia energii 

odnawialnej wyprodukowanej z biogazu ale dotyczy to niestety wyłącznie biogazu 

rolniczego. Układy energetyczne wykorzystujące biogaz składowiskowy korzystają 

z systemu wsparcia na dotychczasowych zasadach, tj. uzyskują zielone certyfikaty.   

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, że fundamentalne warunki 

funkcjonowania układu energetycznego pozostaną w najbliższych latach niekorzystne 

(zmniejszająca się produkcja energii i utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej 

i zielonych certyfikatów). 

Pomimo wykazywania ujemnych wyników finansowych działalność generuje pozytywne 

przepływy finansowe z działalności operacyjnej i nie wymaga dofinansowania z zewnątrz. 

Biorąc pod uwagę uzyskiwany pozytywny efekt ekologiczny oraz fakt, że poniesione 

nakłady inwestycyjne należy traktować jako „koszty utopione”, prowadzenie działalności 

polegającej na energetycznym zagospodarowaniu biogazu składowiskowego jest 

uzasadnione do momentu, gdy pokrywane są gotówkowe koszty działalności.  

Do tej pory zrealizowano szereg działań naprawczych zmierzających do poprawy 

wyników, między innymi poprzez redukcję przestojów, nabycie praw do uzyskania 

certyfikatów kogeneracyjnych (żółte certyfikaty), uzyskanie umorzenia pożyczek 

preferencyjnych, poszukiwanie możliwości zwiększania przychodów, redukcję kosztów. 

Koniecznym jest podejmowanie dalszych działań optymalizacyjnych, które mogą 

obejmować dalsze poszukiwanie oszczędności w kosztach operacyjnych (w szczególności 

koszt pozyskania biogazu i użytkowania składowiska odpadów). 

Wymienione powyżej kierunki działań restrukturyzacyjno-dostosowawczych spółki mogą 

wymagać pewnej modyfikacji, gdyż ostatecznie zależne będą od przyjętej koncepcji 

systemu gospodarowania odpadami.  
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5.5 Kierunki działań restrukturyzacyjnych w zakresie techniczno -
technologicznym 

 

W dniu 29.10.2015 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 178/15, na mocy której 

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu zostało 

powierzone wykonywanie części zadań własnych Gminy Miasta Toruń z zakresu 

prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, obejmujących:  

1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 

gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;  

2) poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych we własnej 

instalacji RIPOK lub w instalacjach będących własnością innych podmiotów. 

 

Zgodnie z zawartą w dniu 04.01.2016 r. ze spółką MPO umową o świadczenie usług 

publicznych podmiot ten jest zobowiązany do dnia 31.12.2025 r. do m.in. utrzymywania 

w ruchu instalacji ZUOK, jej modernizowania i rozbudowy w zależności od potrzeb. 

Realizacja tego zadania wymaga uzyskania akceptacji Gminy oraz wiąże się 

z koniecznością ubiegania się przez MPO Sp. z o.o. o dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych. 

 

Analizując aktualne uwarunkowania funkcjonowania odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych w MPO sp. z o.o. i w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia mogące mieć 

wpływ na decyzje w zakresie modernizacji instalacji: 

 

1) Istotnym elementem działalności MPO sp. z o.o. jest odbiór odpadów komunalnych 

z Torunia i ościennych gmin. W ramach tego odbioru decydujący strumień odbierany 

jest z Miasta Toruń – łącznie w 2015 r. 54 500 Mg odpadów komunalnych 

zmieszanych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych (przy czym łączny strumień 

odpadów zmieszanych jaki trafił do ZUOK wyniósł 73 279 Mg). Ocenia się, że jednym 

z podstawowych wyzwań najbliższych lat będzie przynajmniej utrzymanie 

dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych. Aby to osiągnąć 

konieczne będzie: 

 utrzymanie odbioru odpadów zmieszanych z gmin powiatu toruńskiego 

 utrzymanie dominującej roli w odbiorze odpadów z terenów niezamieszkałych 

Miasta Toruń; 

 dalsze świadczenie usługi odbioru odpadów zmieszanych z terenów 

zamieszkałych Miasta Toruń (aktualny przetarg obowiązuje do 31.12.2017 r.). 

Przy czym żaden z wymienionych elementów nie może zostać pomijany lub oceniony 

jako mało znaczący w kalkulacjach funkcjonowania MPO sp. z o.o. 
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2) Zachowanie lub zwiększanie ilości odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych 

transportem własnym MPO jest także bardzo istotne z punktu widzenia 

funkcjonowania instalacji regionalnych w ZUOK w Toruniu. Stabilny strumień 

odpadów trafiający do ZUOK pozwala osiągnąć optymalne koszty jednostkowe 

zagospodarowania odpadów, a także planować niezbędne działania modernizacyjne 

w Zakładzie, także w perspektywie długoterminowej. 

 

3) Równie istotnym elementem co odbiór odpadów zmieszanych jest odbiór odpadów 

zbieranych selektywnie. Zgodnie z przewidywaniami, w tym kierunkami określonymi 

w KPGO 2022, w najbliższych latach spodziewany jest wzrost ilości odbieranych 

odpadów selektywnie zebranych w szczególności nadających się do recyklingu. 

Przewiduje się, że konieczna będzie modernizacja technologii w MBP, tak aby po 

modernizacji część mechaniczna w tych instalacjach mogła służyć do efektywnego 

wysortowania odpadów surowcowych i doczyszczania odpadów wysegregowanych 

u źródła. Ocenia się, że jednym z wyzwań najbliższych lat będzie rozwój odbioru 

odpadów komunalnych selektywnie zebranych i prowadzenie go przez MPO w jak 

największym zakresie. 

 

4) Ważnym elementem wpływającym na różne aspekty gospodarowania odpadami 

w Toruniu, w tym na funkcjonowanie ZUOK, jest kształt Regionu Gospodarki 

Odpadami określony w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. W związku z uruchomieniem od dnia 1 stycznia 2016 r. Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, utworzony został 

wspólny, połączony Region 5 Bydgosko-Toruński. Przed tą datą w ramach Regionu 

7 Toruńskiego, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu był 

jedyną instalacją do której musiały być kierowane odpady komunalne zmieszane. Od 

2016 roku ZUOK w Toruniu nie jest już monopolistą w zagospodarowaniu odpadów 

i należy się liczyć z możliwością zwiększonej konkurencji w tym zakresie. 

Funkcjonowanie innych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK-ów) w regionie przyczynić się może do: 

 zmniejszenia się szans na wygraną w przetargach ogłaszanych przez gminy na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w związku z niższymi 

cenami konkurentów (niższymi kosztami zagospodarowania); 

 zmniejszenia liczby indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w związku z niższymi cenami 

konkurentów (niższymi kosztami zagospodarowania). Problem ten może 

dotyczyć zarówno gmin powiatu toruńskiego jak też samego Miasta Toruń; 

 zmniejszenia się ilości odpadów dostarczanych bezpośrednio do ZUOK 

w Toruniu przez inne podmioty odbierające odpady (tzw. OBCE) – odpady te, 
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uwzględniając koszty transportu i zagospodarowania, mogą być kierowane do 

konkurencyjnych zakładów, w tym do Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. 

 

Wszystkie wymienione sytuacje skutkować mogą zmniejszeniem się strumienia 

odpadów trafiającego do ZUOK w Toruniu. W projekcie „Planu Gospodarki Odpadami 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-

2028” Gmina Miasta Toruń została zlokalizowana w obrębie Regionu 4 Zachodniego. 

 

5) Bezpośrednim przejawem funkcjonowania od dnia 1 stycznia 2016 r. 

konkurencyjnych zakładów zagospodarowujących odpady jest eksploatacja stacji 

przeładunkowej odpadów w Toruniu, dostarczającej odpady do spalarni 

w Bydgoszczy i zarządzanej przez ProNatura Sp. z o.o. Cena na stacji w Toruniu 

wynosi aktualnie 221 zł/Mg dla odpadów zmieszanych. Dla porównania cena za 

zagospodarowanie odpadów w ZUOK w Toruniu wynosi 255 zł/Mg (aktualny cennik 

wg MPO). Ze stacji przeładunkowej mogą w przyszłości w coraz większym stopniu 

korzystać podmioty odbierające odpady z gmin powiatu toruńskiego oraz odbierające 

odpady z terenów niezamieszkałych. 

 

6) Od dnia 1 stycznia 2016 r., ze względu na zmienione przepisy prawne, wymuszona 

została zmiana dotychczasowego sposobu postępowania z balastem wytworzonym 

w ZUOK i kierowanym dotychczas do deponowania (procesu D5) na własnym 

składowisku odpadów (w ilości ok. 47 tys. Mg w 2014 r. i 39 tys. Mg w 2015 r.). Ze 

względu na kaloryczność większą niż 6 MJ/kg suchej masy, odpady te muszą być 

zagospodarowywane w inny sposób np. przekazywane podmiotom zewnętrznym. 

Wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów, zwiększających łączne koszty 

jednostkowe zagospodarowania odpadów. Należy jednak zaznaczyć, że koszty te 

związane są z zagospodarowaniem balastu o kodzie 19 12 12, który stanowi jeden 

z produktów funkcjonowania ZUOK w Toruniu a jego ilość jest zdecydowanie 

mniejsza od ilości przyjmowanych odpadów, w tym ilości odpadów komunalnych 

zmieszanych.  

 

Konieczność zagospodarowania balastu kalorycznego w inny sposób niż składowanie 

w I połowie 2016 r. realizowana była przez ZUOK w Toruniu poprzez przekazywanie 

tych odpadów do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 

w Bydgoszczy. Łączna ilość przekazanych odpadów 19 12 12 wyniosła 17 500 Mg.  

 

7) W II poł. 2016 r., na podstawie porozumień międzygminnych Torunia z Bydgoszczą, 

do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, 

zamiast balastu o kodzie 19 12 12 zaczęły być kierowane odpady komunalne 
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zmieszane o kodzie 20 03 01. Zakłada się skierować do Bydgoszczy, poprzez stację 

przeładunkową w Toruniu, następujące ilości odpadów zmieszanych: 

 17 500 Mg w II poł. 2016 r.; 

 30 000 Mg w całym 2017 r. 

 

Z punktu widzenia ZUOK w Toruniu, realizującego na rzecz Gminy Miasta Toruń cele 

związane z recyklingiem odpadów, działanie to pozbawia możliwości wysortowania 

z odpadów zmieszanych frakcji nadających się do recyklingu.  

 

8) Gmina Miasta Toruń wraz z Miastem Bydgoszcz uczestniczy w realizacji Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Bydgoszczy. Ocenia 

się, że generalnie istnieje potrzeba funkcjonowania tego typu instalacji i współpracy 

spalarni z ZUOK w Toruniu. Przewiduje się, że wzajemne relacje instalacji oraz zasady 

współpracy powinny być przedmiotem dalszych analiz w ramach prac nad niniejszą 

Koncepcją. 

 

Podsumowując przedstawione rozważania, ocenić należy że najważniejszym 

wyzwaniem w dalszym funkcjonowaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

Spółka z o.o. wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu jest 

zapewnienie optymalnego strumienia odpadów kierowanego do instalacji. Bez 

strumienia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych nie będzie 

można prowadzić działań modernizacyjnych instalacji. 

 

Działania restrukturyzacyjne ZUOK w Toruniu w zakresie techniczno-technologicznym 

powinny dążyć do realizacji na rzecz Gminy Miasta Toruń celów związanych z: 

 osiągnięciem poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła; 

 ograniczeniem masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania; 

 osiągnięciem poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych; 

 stopniowym ograniczaniem odsetka składowanych odpadów komunalnych 

do 2030 r. do 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;  

 osiągnięciem do 2020 r. 30% udziału masy termicznie przekształcanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów 

komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych; 

 osiągnięciem poziomu recyklingu względem odpadów komunalnych wynoszącego 

60% do 2025 r. i 65% do 2030 r. 
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Biorąc pod uwagę powyższe cele a także kierunek w jakim rozwija się system 

zagospodarowania odpadów oraz obecne i przyszłe wymagania prawne, podstawowymi 

rodzajami odpadów wymagającymi modernizacji systemu zagospodarowania są: 

 tzw. odpady recyklingowe: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło  

(wraz z opakowaniami tego typu); 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym: odpady zielone i kuchenne. 

 

Nakreślone cele działań restrukturyzacyjnych wskazują, że z punktu widzenia MPO 

sp. z o.o. i ZUOK w Toruniu w zakresie techniczno-technologicznym: 

a) niezbędna jest modernizacja i rozbudowa istniejącej linii do sortowania odpadów, 

mająca na celu poprawę efektywności sortowania. Zadanie takie planuje 

zrealizować spółka MPO - planowane jest m.in. zainstalowanie separatorów 

balistycznych i optycznych, co zwiększy ilość i jakość odzyskiwanych surowców ze 

strumienia odpadów. Powyższe zadanie zostało zgłoszone do planu 

inwestycyjnego, będącego załącznikiem wojewódzkiego planu gospodarowania 

odpadami, który jest przygotowywany przez Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

b) wskazana jest optymalizacja selektywnej zbiórki odpadów, poprzez zakup sprzętu 

do odbioru selektywnego odpadów, w tym pojemników do zbiórki papieru 

i tektury oraz rozwój pojemników podziemnych w centrum miasta; 

c) wskazana jest w budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK-ów), obsługiwanych przez MPO sp. z o.o. a zlokalizowanych 

na terenie gmin powiatu toruńskiego; 

d) wskazana jest rozbudowa istniejącej kompostowni Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu jako instalacji recyklingu organicznego, 

uwzględniająca rozważenie budowy modułu fermentacji metanowej z odpadów 

biodegradowalnych z selektywnej zbiórki (zielonych i kuchennych), w tym 

odpadów spożywczych i gastronomicznych. Rozbudowa może objąć budowę części 

zamkniętej kompostowni (tzw. intensywnego kompostowania w reaktorach 

zamkniętych); 

e) wskazana może być dalsza modernizacja sortowni pod kątem instalacji 

do przetwarzania odpadów recyklingowych obejmujących: papier, metale, 

tworzywa sztuczne i szkło (np. zaawansowanej technologicznie sortowni 

odpadów). 
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5.6 Możliwe źródła finansowania inwestycji 
 

5.6.1 Katalog form finansowania  

 

Formy finansowania inwestycji w Polsce 

Zapewnienie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowi kluczowy element 

w procesie decyzyjnym o jego podjęciu lub zaniechaniu.  

Na gruncie praktyki samorządowej w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami 

wykształciły się trzy podstawowe formy finansowania inwestycji: 

 Finansowanie kapitałem własnym – forma ta jest stosowana głównie dla inwestycji 

o niewielkim zakresie rzeczowym często obejmujących odtworzenie majątku, 

modernizacje lub zakupy sprzętu ruchomego; 

 Finansowanie kapitałem zewnętrznym:  

o na warunkach komercyjnych (obligacje, kredyt) – forma ta wykorzystywana 

jest przeważnie jako uzupełnienie finansowania kapitałem własnym; 

o na warunkach preferencyjnych w postaci np. dotacji bezzwrotnych, 

pożyczek  

o oprocentowaniu niższym od rynkowego i/lub częściowo umarzalnych lub 

obu form finansowania jednocześnie; 

 Partnerstwo publiczno-prywatne (ppp) – przeważnie w formule, w której partner 

prywatny zapewnia finansowanie i eksploatuje wybudowaną infrastrukturę zaś 

partner publiczny wnosi wkład np. w postaci gruntu pod budowę. 

 

Spośród wymienionych form finansowania inwestycji, zdecydowanie najpowszechniej 

spotykane oraz preferowane przez JST oraz spółki komunalne jest zapewnianie środków 

finansowych przy udziale preferencyjnego finansowania w postaci dotacji oraz 

uzupełnienia finansowania w postaci preferencyjnej pożyczki (o oprocentowaniu niższym 

od rynkowego, a często również częściowo umarzalnych).  

 

Na znaczeniu zyskuje również realizacja inwestycji w formule ppp (np. spalarnia odpadów 

w Poznaniu, planowana spalarnia w Gdańsku). Partner prywatny w tej formule zapewnia 

finansowanie inwestycji (włączając również finansowanie na warunkach preferencyjnych 

– o ile są dostępne). Dochód partnera prywatnego realizowany jest w okresie eksploatacji 

obiektu. Partner publiczny zapewnia odpowiedni strumień odpadów oraz dokonuje 

płatności za usługę ich spalenia na rzecz partnera prywatnego.  

 

Finansowanie preferencyjne 

Zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania jest kluczowym elementem sukcesu 

każdej inwestycji. W ramach inwestycji dotyczących ochrony środowiska przewidziane są 
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różne preferencyjne instrumenty finansowe dostępne dla potencjalnych wnioskodawców 

projektów, wśród których wyróżniamy: 

  finansowanie zwrotne; 

  finansowanie bezzwrotne. 

 

Finansowanie bezzwrotne 

Finansowanie bezzwrotne na inwestycje w ochronę środowiska przyjmują postać dotacji 

ze środków unijnych. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (podobnie jak miało 

to miejsce w poprzedniej perspektywie na lata 2007-2013) przewidziane jest ono głównie 

w ramach: 

 Regionalnych Programów Operacyjnych (opracowanych dla poszczególnych 

województw); 

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 

 

Na podstawie obowiązujących regulacji dotyczących programów operacyjnych, 

finansowanie inwestycji budowy instalacji do przetwarzania odpadów dopuszczalne jest 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (budżet przewidziany na 

finansowanie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynosi 932 783 

074 EUR - jest to alokacja na wszystkie rodzaje projektów w działaniu 2.2 Gospodarka 

odpadami komunalnymi) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego (przewidziany budżet 22 972 888 EUR.). 
 

Preferencyjne finansowanie zwrotne  

Preferencyjne finansowanie zwrotne przewidziane dla inwestycji tak kapitałochłonnych 

jak budowa instalacji do przetwarzania odpadów udostępnione jest w ramach 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

W kolejnej części opracowania rozszerzone zostaną informacje na temat wybranych 

dostępnych źródeł finansowania. 

 

5.6.2 Finansowanie z POIiŚ 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020 

jest programem z największym budżetem w aktualnie obowiązującej perspektywie 

finansowej. Jego głównym celem jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej 

z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Tak zdefiniowany cel został oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się 

działań w trzech podstawowych obszarach: czystej i efektywnej energii, adaptacji do 

zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów oraz konkurencyjności.  
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Z punktu widzenia inwestycji w zakresie budowy komponentu fermentacji odpadów 

komunalnych szczególnie istotna jest „Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu”, w której przewidziano działanie dedykowane gospodarce 

odpadowej, noszące nazwę „2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi”. Celem działania 

2.2. jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. 

 

Typy projektów  

W ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi przewidziane do wsparcia są 

inwestycje obejmujące swoim zakresem brakujące w regionach gospodarki odpadami 

komunalnymi elementy infrastruktury zgodne z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami.  

Spośród zakresów objętych wsparciem wyróżnić w działaniu 2.2 można np.: 

 Recykling - wsparcie będzie kierowane na budowę, przebudowę i remont oraz 

wyposażenie infrastruktury związanej z selektywnym zbieraniem odpadów oraz 

ich zagospodarowaniem w zakresie:  

o punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

o automatów do obierania odpadów opakowaniowych; 

o instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów; 

o instalacji do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych (np. 

instalacje recyklingu tworzyw sztucznych); 

o instalacji do przetwarzania bioodpadów (w tym kompostowanie 

odpadów zielonych i instalacje fermentacji bioodpadów); 

o zakup pojemników na poszczególne frakcje odpadów; 

 Unieszkodliwianie - w ramach unieszkodliwiania odpadów możliwe będzie 

dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów (instalacje MBP) które domykają system 

zagospodarowania odpadów komunalnych w danym regionie gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

 

Ponadto dofinansowane zostaną działania edukacyjne i informacyjne związane 

z gospodarowaniem odpadami prowadzone w ramach realizowanych projektów. 

 

Typy przedsięwzięć wspierane w działaniu zostały zgrupowane w trzy kategorie: 

1) Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do 

termicznego przekształcania odpadów 

Wspierane będą działania obejmujące swoim zakresem brakujące w regionach gospodarki 

odpadami komunalnymi elementy infrastruktury zgodne z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami w tym, jako element pozwalający na domknięcie systemu, 

instalacje do termicznego przekształcania odpadów. 
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2) Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej  

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów 

Wspierane będą działania obejmujące swoim zakresem brakujące w danym regionie 

gospodarki odpadami komunalnymi elementy hierarchii sposobów postępowania 

z odpadami opisanymi, z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów.  

3) Projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów.  

W regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których na etapie wyboru projektów 

do dofinansowania zapewniony będzie kompleksowy system zagospodarowania 

odpadów, a do jego domknięcia brakującym elementem – zgodnie z planem 

inwestycyjnym – będzie instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, 

to budowa, przebudowa albo remont takiej instalacji będą mogły być realizowane jako 

samodzielne projekty. 

 

Potencjalni beneficjenci  

Wśród beneficjentów dofinansowania znajdują się takie podmioty jak: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki 

organizacyjne; 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Warunki finansowania  

Wypłata w ramach działania odbywają się na zasadach dotacji, tj. finansowania 

bezzwrotnego. Maksymalny udział dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu może wynieść 85%. 

Na wyliczenie rzeczywistego poziomu dofinansowania oprócz maksymalnej stopy 

współfinansowania ma poziom dochodów uzyskiwanych w okresie referencyjnym w 

wyniku realizacji projektu. Sektor gospodarki odpadami został objęty nowymi regułami 

ujęcia dochodu w projekcie (dla projektów które generują dochód), tzw. zryczałtowanych 

stawek procentowych dochodu. 

Maksymalny rzeczywisty poziom dofinansowania obliczany jest w oparciu o dwa 

parametry wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP): 

  Zryczałtowana stawka dochodu (FR) – 20%; 

  Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych (MaxCRpa) – 

85%  

 

Poziom dofinansowania obliczany jest na podstawie wzoru: 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

 

  
 

131 

 

 

gdzie: 

EC – całkowite koszty kwalifikowane projektu. 

 

Oznacza to, iż przewidziany (dla wszystkich ubiegających się projektów) maksymalny 

udział dofinansowania wynieść może 68%. 

Należy jednak podkreślić, iż poziom współfinansowania inwestycji może wzrosnąć 

maksymalnie do 95%, jeżeli inwestycja jest dodatkowo współfinansowana w formie 

bezzwrotnej (np. umarzalne pożyczki) ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW  

 

Projekty generujące dochód 

Jednym z elementów analizy finansowej projektów ubiegających się  

o dofinansowanie jest określenie poziomu dofinansowania przedsięwzięcia. 

Konsekwencją przeprowadzonej analizy finansowej jest wniosek czy projekt jest 

projektem generującym dochód (w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 1303/2013).  

Projektem generującym dochód jest Projekt, w którym wpływy z opłat przewyższają 

koszty operacyjne pomniejszone o amortyzację. Dla projektów generujących dochód 

istnieją dwie możliwości kalkulacji poziomu dofinansowania dla projektów generujących 

dochód: 

 przy zastosowaniu metodologii luki finansowej; 

 przy zastosowaniu zryczałtowanej stawki dochodu. 

 

Dla wszystkich projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania 2.2 

POIiŚ, a uzyskują dochody, ustalono, iż kalkulacja dofinansowania oparta będzie  

o zryczałtowaną stawkę dochodu wysokości 20%, wskazaną w załączniku nr 5 do 

rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 

projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 

(obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) i Szczegółowym opisem osi 

priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 

(obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu). Zryczałtowana stawka dochodu to z góry 

określony udział wartości zdyskontowanych dochodów netto projektu do wartości 

zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych. 

 

Proces ubiegania się o finansowanie  

MaxCRpaFRECDotacja *)%100(* 
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Nabór projektów starających się o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym, 

a więc wnioski o dofinansowanie, należy składać w wyznaczonych terminach na z góry 

określonych zasadach. Wnioski są oceniane pod kątem spełnienia kryteriów i na ich 

podstawie tworzona jest lista rankingowa projektów, dofinansowanie przyznawane jest 

projektom o najwyższej ilości punktów, aż do wyczerpania środków. 

Na całą procedurę wyboru określonego projektu, który otrzyma dofinansowanie, składa 

się wiele etapów, do których należą m.in.: 

1) ogłoszenie naboru wniosków; 

2) nabór wypełnionych wniosków o dofinansowanie (wraz ze wszystkimi 

załącznikami, do których należą m.in. studium wykonalności projektu, mapa 

obszaru projektu, harmonogram realizacji projektu, informacje na temat pomocy 

publicznej, oświadczenie o wniesienie wkładu własnego oraz inne, wymienione we 

wzorze wniosku o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej instytucji 

kierującej Programem); 

3) ocena wniosków wg kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia 

(równolegle);  

4) utworzenie listy rankingowej i jej akceptacja przez Instytucje Pośredniczącą;  

5) ocena wniosków wg kryteriów merytorycznych II stopnia;  

6) utworzenie listy projektów wybranych do dofinansowania;  

7) podpisywanie umów o dofinansowanie. 

 

Kryteria oceny wniosków  

Projekty oceniane są: 

 kryteriami formalnymi - ocena zerojedynkowa, niespełnienie kryterium powoduje 

wykluczenie projektu z (dalszej) oceny, oraz 

 kryteriami merytorycznymi, tj. 

o kryteriami merytorycznymi I stopnia – ocena punktowa (premia w postaci 

określonej liczby punktów), niespełnienie kryterium nie powoduje 

wykluczenia projektu z (dalszej) oceny, lub 

o kryteriami merytorycznymi II stopnia - ocena zerojedynkowa, niespełnienie 

kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny. 

 

Do kryteriów formalnych w ramach działania 2.2 POIiŚ zaliczyć można m.in.: 

 Gotowość techniczna projektu do realizacji; 
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 Efektywność energetyczna instalacji (metoda odzysku energii)11. 

 

Do kryteriów merytorycznych I stopnia dla projektów obejmujących swoim zakresem 

elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów zaliczono: 

 Zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych w zakresie przetwarzania odpadów 

komunalnych; 

 Zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

 Masa zagospodarowanych odpadów komunalnych w ramach projektu; 

 Poziom selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 Metody przetwarzania odpadów ; 

 Działania związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów; 

 Odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska odpadów (%); 

 Możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów; 

 Dostępność PSZOK osiągnięta po zakończeniu realizacji projektu; 

 Liczba frakcji odpadów komunalnych objętych selektywnym zbieraniem 

w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

 Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji; 

 Ponadregionalność projektu, 

 Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego 

(SUE RMB). 

 

Do kryteriów merytorycznych II stopnia dla projektów obejmujących swoim zakresem 

elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów zaliczono: 

 Wykonalność techniczna projektu; 

 Uwzględnienie w projekcie działań w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów; 

 Zgodność z dokumentami strategicznymi z zakresu gospodarki odpadami. 

 

 

Do kryteriów merytorycznych I stopnia dla projektów obejmujących swoim zakresem 

elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów zaliczono: 

 Obsługiwana liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców w regionie 

gospodarki odpadami komunalnymi; 

                                                
11

 Dla projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów 
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 Masa zagospodarowanych odpadów komunalnych w ramach projektu; 

 Metody przetwarzania odpadów; 

 Działania związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów; 

 Odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 

 Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji; 

 Liczba frakcji odpadów komunalnych objętych selektywnym zbieraniem 

w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

 Liczba rodzajów (kodów) odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze 

strumienia odpadów komunalnych; 

 Realizacja wskaźnika w zakresie recyklingu odpadów; 

 Dodatkowe funkcje spełniane przez PSZOK; 

 Dostępność PSZOK osiągnięta po zakończeniu realizacji projektu; 

 Ponadregionalność projektu; 

 Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego 

(SUE RMB). 

 

Do kryteriów merytorycznych II stopnia dla projektów obejmujących swoim zakresem 

elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów zaliczono: 

 Wykonalność techniczna projektu; 

 Uwzględnienie w projekcie działań w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów; 

 Zgodność z dokumentami strategicznymi z zakresu gospodarki odpadami. 

 

Harmonogram naborów 

Na dzień sporządzania raportu opublikowany został harmonogram naborów wniosków 

o dofinansowanie w ramach POIiŚ na 2016 r. 

 

Spośród konkursów przewiduje się nabór dla: 

 Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej  

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów (budżet 600 mln zł)  

termin rozpoczęcia naborów: maj 2016; 

 Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej  

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów (budżet 600 mln zł) 

termin rozpoczęcia naborów: wrzesień 2016. 

 

W dniu 30 września 2016 r. ogłoszony został konkurs projektów w ramach działania 2.2 

Gospodarka odpadami komunalnymi dla projektów obejmujących swoim zakresem 
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elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów: 

 

 inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

 inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie u pływa dnia 30 grudnia 2016 r. 

 

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących 

budowy elementów infrastruktury systemu gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów. 

 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów12: 

a) inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych 

Do dofinansowania kwalifikują się projekty dotyczące PSZOK, które obsługiwać 

będą powyżej 20 tysięcy mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych 

będzie większa niż 2 000 000 zł. Dla projektów charakteryzujących się jednocześnie 

niższymi wartościami dla obydwu ww. kryteriów, właściwe jest aplikowanie o 

środki w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

b) inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 

Do dofinansowania kwalifikują się projekty obejmujące elementy infrastruktury 

gospodarki odpadami w regionach gospodarki odpadami w których uwzględniono 

komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 

W przypadku, kiedy w regionie nie występuje lub nie jest planowana budowa 

komponentu termicznego przekształcania odpadów komunalnych wymóg ten 

uznaje się za spełniony również poprzez przedłożenie stosownych oświadczeń 

Marszałków Województw o włączeniu obszaru realizacji projektu do zasięgu 

funkcjonowania ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie. Zakres 

rzeczowy projektu nie może dotyczyć instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów. 

 

                                                
12

 W ramach ww. projektów finansowane mogą być również inne działania (inwestycyjne oraz działania 

informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym 

zbieraniem odpadów. 
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Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu - 600 mln zł: 

 

 200 000 000 zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK, 

 400 000 000 zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK.  

 

Poziom dofinansowania: właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu 

o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 20%, wskazaną 

w załączniku nr 5 do rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 

2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) i Szczegółowym opisem osi 

priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 

(obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu). 

 

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji 

przedsięwzięcia w ramach działania 2.2: 

 zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), 

a w przypadku braku MPZP – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego) dla inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to 

wymagane; 

 posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie 

decyzji jest wymagane; 

 w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - 

wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót 

budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty 

w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji 

(wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków 

kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 %; 

 w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub 

równoważną) – posiadanie dokumentacji przetargowej (SIWZ i ogłoszenie) dla 

wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej). 

 

5.6.3 Finansowanie z RPO 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

(RPO WK-P) na lata 2014-2020 jest podstawowym instrumentem realizacji celów Strategii 

rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ 

i został przygotowany w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze regionu oraz wynikające 

z nich wyzwania rozwojowe. Celem głównym RPO WK-P 2014-2020 jest uczynienie 
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województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy 

oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. RPO WK-P na lata 2014-2020 przyczynia się 

do realizacji celów Strategii Europa 2020 i jednocześnie jest spójny z celami krajowymi 

wskazanymi w Strategii Rozwoju Kraju do 2020 roku. Program składa się z 12 Osi 

Priorytetowych współfinansowanych z EFRR, EFS oraz publicznych środków krajowych 

i środków prywatnych. Spośród osi finansowanych z EFRR można wyróżnić Oś 

priorytetową 4: Region przyjazny środowisku. 

 

Oś priorytetowa 4 

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku zakłada realizację Celu tematycznego 

5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem oraz Celu tematycznego 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 

wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 

Oś priorytetowa odpowiada na wyzwania dotyczące środowiskowych warunków życia 

mieszkańców oraz wzrostu odporności regionu na zmiany klimatu poprzez inwestycje 

skupiające się na ograniczaniu zagrożeń naturalnych, gospodarce odpadami, gospodarce 

wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej.  

W ramach gospodarki odpadami dofinansowanie obejmie działania zgodne z hierarchą 

sposobów postępowania z odpadami ukierunkowane na zwiększenie udziału odpadów 

zbieranych selektywnie, w celu zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania.  

 

Z punktu widzenia inwestycji szczególnie istotne jest działanie 4.2 Gospodarka odpadami.  

Cel działania jest zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie.  

 

Typy projektów 

Priorytetowo, w ramach RPO, traktowane będą: 

1. Projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia 

kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym m.in.: 

a) infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, plastiku, szkła, odpadów 

biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych, w tym budowa i 

rozbudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 
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b) instalacje do odzysku i recyklingu ze strumienia odpadów komunalnych (w tym 

kompostownie dla odpadów organicznych), 

c) instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 

d) infrastruktura do zbiórki, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. 

 

2. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawianiu odpadów 

skierowane do mieszkańców województwa, stanowiące element projektów 

inwestycyjnych. 

Zakres projektu kompleksowego może obejmować wybrane elementy wymienione 

powyżej, w zależności od zidentyfikowanych w regionie gospodarki odpadami potrzeb 

inwestycyjnych, zgodnie z planem inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

 

Potencjalni beneficjenci 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 związki jednostek samorządu terytorialnego, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 samorządowe jednostki organizacyjne, 

 przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami, 

 inne podmioty posiadające osobowość prawną, 

 partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku 

projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Warunki finansowania 

Wypłata w ramach działania odbywają się na zasadach dotacji, tj. finansowania 

bezzwrotnego. Maksymalny udział dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu może wynieść 85% (Projekty nieobjęte pomocą publiczną).  

Na wyliczenie rzeczywistego poziomu dofinansowania oprócz maksymalnej stopy 

współfinansowania ma poziom dochodów uzyskiwanych w okresie referencyjnym 

w wyniku realizacji projektu. Dochód w projekcie będzie uwzględniany zgodnie z art. 61 

rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013. Zastosowanie znajdą wyłączenia określone w art. 

61 ust. 7 i 8 rozporządzenia, w pozostałych przypadkach stosowana będzie metoda 

obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód, o której stanowi art. 
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61 ust. 3 lit b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz sekcja III rozdziału II Rozporządzenia nr 

480/2014. 

 

Tryb wyboru projektów 

Nabór projektów starających się o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym, 

wnioski o dofinansowanie, należy składać w wyznaczonych terminach na z góry 

określonych zasadach. Wnioski są oceniane pod kątem spełnienia kryteriów i na ich 

podstawie tworzona jest lista rankingowa projektów, dofinansowanie przyznawane jest 

projektom o najwyższej ilości punktów, aż do wyczerpania środków. 

 

Proces ubiegania się o dofinansowanie 

Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które 

spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów albo uzyskały 

kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem 

wszystkich projektów złożonych w ramach konkursu.  

Instytucja Zarządzająca podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie 

internetowej www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

ogłoszenie o konkursie. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie regulaminu 

określonego przez IZ. Regulamin konkursu określa cel i zakres konkursu, zasady jego 

organizacji, warunki uczestnictwa, kryteria i sposób oceny projektów, termin, a także 

pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowania dokumentacji projektowej. 

W Regulaminie konkursu IZ informuje czy dany konkurs jest konkursem zamkniętym czy 

otwartym oraz czy konkurs będzie prowadzony z zastosowaniem tzw. preselekcji. 

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu następuje w terminie określonym 

w ogłoszeniu o konkursie i rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 30 dni 

kalendarzowych od dnia ogłoszenia konkursu. 

 

Kryteria oceny projektów 

Każdy wniosek o dotację przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. 

Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ocena 

wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu, która pozwala instytucji 

udzielającej wsparcia na ocenę wniosku o dofinansowanie. 
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Ocena formalna 

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy wniosek został złożony we właściwym 

miejscu i terminie, oraz czy została złożona ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie 

projektu. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. 

Ocena merytoryczna 

Wnioski o dofinansowanie projektu, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny 

formalnej i pozytywnie przeszły etap badania wymogów formalnych poddawane są ocenie 

merytorycznej. Jest ona prowadzona w systemie zerojedynkowym oraz punktowym, gdzie 

zostaną określone minimalne wartości punktów, które projekt powinien uzyskać dla 

każdego z kryteriów, aby spełnić „minimalną jakość: Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, 

jeśli spełni wszystkie kryteria zerojedynkowe oraz „minimalną jakość” w wyniku 

sprawdzenia kryteriów punktowych. 

Kryteria ustalane są przez Instytucję Zarządzającą programem. 

Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega wykonalność i realność założeń projektu. 

Brane tu są pod uwagę m.in.: 

 pomoc publiczna, 

 ocena oddziaływania na środowisko, 

 wykonalność techniczna/technologiczna, 

 wykonalność finansowa, 

 wykonalność instytucjonalna/organizacyjna, 

 realność wskaźników, 

 trwałość projektu. 

 

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę 

rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych 

punktów. 

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Zarządzająca 

programem, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych 

przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na 

organizowany nabór wniosków. Każdorazowo informacja o wynikach naboru umieszczana 

jest na stronie pojedynczego konkursu. 
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Harmonogram konkursu 

Na dzień sporządzania raportu opublikowany został harmonogram naborów wniosków 

o dofinansowanie w ramach RPO WKP, jednak w 2016 r. roku nie przewidziano naboru 

wniosków.  

 

Limity i ograniczenia  

1. Projekt obejmuje działania uwzględnione w zatwierdzonym przez ministra właściwego 

ds. środowiska planie inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi 

stanowiącym załącznik do WPGO dla województwa kujawsko-pomorskiego13. 

2. Projekt realizowany w regionie gospodarki odpadami komunalnymi, w którym nie 

przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów. 

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane. 

 

5.6.4 Finansowanie z NFOŚiGW 
 
Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów 

realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje 

społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz 

jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych 

w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska. 

 

Celem generalnym Strategii NFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone 

gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie 

przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. 

Wśród Programów 2015-2020 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej wyróżnić można - Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi - Racjonalna gospodarka odpadami cześć 2 "Instalacje gospodarowania 

odpadami" 

Formą dofinansowania w ramach tego działania jest pożyczka. Nabór wniosków odbywa 

się w trybie ciągłym, a wnioski mogą być składane w terminie od 01.01.2015 do 

30.06.2020 

 

                                                
13

 Wyjątek stanowią projekty wymienione w punkcie 1a, które będą mogły być realizowane przed 
zatwierdzeniem planu inwestycyjnego. 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 1 pt. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” 

 

 

  
 

142 

Okres wdrażania 

Program "Instalacje gospodarowania odpadami" realizowany będzie w latach 2015-2023, 

jednakże podpisywanie umów podejmowane będzie do roku 2020, a wydatkowanie 

środków do roku 2023. 

 

Beneficjenci 

 Beneficjentami w ramach programu racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi - "Instalacje gospodarowania odpadami", mogą być: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;  

 przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego. 

 

Rodzaj przedsięwzięć 

 Do rodzaju przedsięwzięć mogących ubiegać się u udzielenie pożyczki zaliczamy:  

1) Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);  

2) Rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, 

celem uzyskania statusu RIPOK;  

3) Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji 

przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do 

recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;  

4) Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji:  

a. przygotowania odpadów innych niż komunalne do procesu odzysku, w tym 

recyklingu;  

b. odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne;  

c. termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne, z odzyskiem 

energii;  

d. unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych, niż 

składowanie;  

e. mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych, niż 

komunalne;  

f. przetwarzania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego wraz 

z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych 

niż komunalne. 

 

Najważniejsze kryteria wyboru przedsięwzięć 

Każdy z wniosków złożonych w celu ubiegania się o otrzymanie pożyczki, zostanie 

oceniony przez szereg kryteriów: kryteria dostępu, kryteria jakościowe punktowe, kryteria 

jakościowe dopuszczające oraz kryteria horyzontalne. Kryteria dostępu określają czy 
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składany wniosek spełnia podstawowe warunki niezbędne do ubiegania się o udzielenie 

dofinansowania, niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu jest równoznaczne  

z odrzuceniem wniosku.  

Do najważniejszych kryteriów dostępu w ramach "Instalacji gospodarowania odpadami" 

zaliczamy: 

 Przedsięwzięcia, których przedmiotem jest budowa, rozbudowa lub modernizacja 

instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych spełniają łącznie następujące warunki:  

1) spełnienie wymagań określonych rozporządzeniem ministra właściwego do 

spraw środowiska, wydanego na podstawie art. 33 ust 3. Ustawy o odpadach;  

2) instalacja będzie spełniała funkcje RIPOK dla przetwarzania selektywnie 

zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów;  

3) instalacja będzie wykorzystywana do przetwarzania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych celem przygotowania ich do recyklingu. 

 Wydajność instalacji po realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem 

dofinansowania spełnia następujący warunek*:  

1) minimalna wydajność instalacji biologicznego (kompostowanie, fermentacja) 

przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów – min. 5 tys. Mg/rok;  

 Skutkiem przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest rozbudowa lub modernizacja 

instalacji będzie zwiększenie jej wydajności nie mniej niż o 50%. (nie dotyczy 

przedsięwzięć mających na celu dostosowanie do wymogów obowiązującego 

prawa lub zmniejszenia ilości wytwarzania odpadów innych niż komunalne). 
 

*warunki nie dotyczą instalacji mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż 

komunalne 

 

Warunki finansowania 

1) oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pp nie mniej niż 2% (w skali roku);  

2) okres finansowania: nie dłużej niż 15 lat;  

3) okres karencji: nie dłużej niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia; 

4)  wypłata w formie zaliczki możliwa jest jedynie w przypadku wykazania przez 

Wnioskodawcę konieczności zaliczkowej płatności przy nabyciu środków 

trwałych; 

5) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez 

Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana;  
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6) pożyczka podlega częściowemu umorzeniu na warunkach wskazanych 

w umowie pożyczki, jednakże kwota umorzenia nie może być wyższa niż: 25% 

wypłaconej kwoty pożyczki z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

dopuszczalności pomocy publicznej, lecz nie więcej niż 10 mln zł;  

7) okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez 

NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia.  

 

Proces ubiegania się o dofinansowanie 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze 

środków krajowych, po złożeniu wniosku, podlega on następującym etapom 

rozpatrywania wniosku: 

1) Rejestracja wniosku; 

2) Ocena wniosku pod względem spełniania kryteriów dostępu; 

3) Przekazanie wniosku do Ministerstwa Środowiska w celu zaopiniowania celowości 

przedsięwzięcia (w kontekście programów, strategii, planów i polityk); 

4) ocena wniosku pod względem spełniania kryteriów jakościowych i horyzontalnych; 

5) uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji/dokumentów; 

6) negocjacje warunków umowy; 

7) uchwała o dofinansowaniu przedsięwzięcia; 

8) podpisanie umowy. 

 

Uzupełnienie wkładu własnego 

 

Wśród Programów 2015-2020 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej wyróżnić można również - Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi - Racjonalna gospodarka odpadami cześć 6 "Współfinansowanie 

projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". 

 

Beneficjentami tego programu objęci są beneficjenci POIiŚ 2014-2020, dla których funkcję 

Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW oraz podmioty upoważnione przez beneficjentów 

do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Warunki finansowe są zbieżne z 

zaprezentowanymi powyżej dla części 2. 
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6. OCENA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

6.1 Ocena osiągniętych poziomów gospodarowania odpadami przez 
Miasto Toruń 

6.1.1 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

 

Poniżej przedstawiono osiągnięte przez Gminę Miasta Toruń poziomy recyklingu 

i przygotowania do ponownego odzysku odpadów o właściwościach surowców wtórnych 

(papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) odebranych z terenu miasta w latach 2012-

2015 r. Konstrukcja limitu przewiduje, że limit jest dotrzymany, jeśli osiągnięty wynik jest 

większy od limitu na dany rok. 

Tabela 6.1 Osiągnięte przez Toruń poziomy w zakresie odpadów recyklingowych 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wymagany poziom 
recyklingu i 

przygotowania do 
ponownego użycia 

papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i 

szkła 

10% 12% 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 

Osiągnięty poziom 
recyklingu i 

przygotowania do 
ponownego użycia 
wskazanych wyżej 

frakcji 

19,20 % 17,71% 19,87% 22,25% - - - - - 

[źródło: UMT] 

Rysunek 6.1 Osiągnięte przez Toruń poziomy w zakresie odpadów recyklingowych 

 
[źródło: UMT] 
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Uzyskane efekty przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu selektywnej zbiórki 

„odpadów surowcowych” umożliwią spełnienie tych wymagań do roku 2017. Jest to o tyle 

istotne, iż niewykonanie przez gminę obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów 

recyklingu i ograniczenia masy składowanych odpadów powodować może nałożenie kary 

finansowej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

 

Istotnym problemem jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia odpadów surowcowych w roku 2018 i latach następnych. Wymagać 

to będzie podjęcia przez gminę działań w celu zwiększenia pozyskiwanego „u źródła” 

strumienia odpadów oraz poprawy czystości (zmniejszenia ilości zanieczyszczeń) 

pozyskiwanych surowców. Niezależnie od powyższego zwiększenie ilości przekazanych do 

recyklingu odpadów umożliwi także modernizacja i rozbudowa istniejącej linii do 

sortowania odpadów w ZUOK mająca na celu poprawę efektywności sortowania.  

 

6.1.2 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

 

Poniżej przedstawiono osiągnięte przez Gminę Miasta Toruń w latach 2012-2015 r. 

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

(wynoszącej 31 722, Mg). Konstrukcja limitu przewiduje, że limit jest dotrzymany, jeśli 

osiągnięty wynik jest mniejszy od limitu na dany rok. 

 

Tabela 6.2 Osiągnięte przez Toruń poziomy ograniczenia BIO do składowania 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 
2016 

r. 
2017 

r. 
2018 

r. 
2019 

r. 
2020 

r. 

Wymagany 
poziom 

ograniczenia BIO 
do składowania 

[…] 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Osiągnięty 
poziom 

ograniczenia BIO 
do składowania 

przez Gminę 
Miasta Toruń 

85,84% 58,58% 49,99% 46,18% - - - - - 

[źródło: UMT] 
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Rysunek 6.2 Osiągnięte przez Toruń poziomy ograniczenia BIO do składowania 

 
[źródło: UMT] 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania w 2015 r. wyniósł 46,18% (dopuszczalny poziom w roku 

2015 - 50%). Ocenia się, że przekazywanie odpadów, w szczególności odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych (o kodzie 19 12 12 – 

inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów) do termicznego przekształcenia do ZTPOK 

w Bydgoszczy umożliwi gminie osiągnięcie wymaganych wskaźników także w latach 

następnych. 

Należy dodatkowo zaznaczyć, że przyjęty przez ustawodawcę sposób obliczania 

wywiązania się przez gminę z limitu ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania sprawia, że istotnym 

elementem jest ograniczanie każdej ilości deponowanego na składowisku balastu, 

pochodzącego z odpadów komunalnych zmieszanych. W celu wywiązania się z poziomów 

ograniczenia bio do składowania możliwe są działania różnokierunkowe, nastawione nie 

tylko na odpady ulegające biodegradacji, obejmujące: 

a. ograniczenie strumienia wytwarzanych odpadów poprzez promowanie 

przydomowych kompostowników; 

b. ograniczanie strumienia odpadów komunalnych zmieszanych trafiającego na 

instalację MBP, np. poprzez: zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów suchych 

i innych odpadów,  

c. ograniczanie ilości balastu powstałego z przetwarzania odpadów komunalnych 

zmieszanych, np. poprzez: kierowanie większego strumienia frakcji podsitowej do 

stabilizacji tlenowej w systemach zamkniętych, oraz większe zagospodarowywanie 

frakcji kalorycznej (nadsitowej) jako komponentów paliwa alternatywnego RDF. 
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Ocenia się, że dopiero szereg uzupełniających się działań pozwoli Gminie Miasta Toruń 

w sposób bezpieczny myśleć o wywiązaniu się z docelowego poziomu 35% ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

 

6.1.3 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 

Poniżej przedstawiono osiągnięte przez Gminę Miasta Toruń poziomy recyklingu 

i przygotowania do ponownego odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

odebranych z terenu miasta w latach 2012-2015 r. Konstrukcja limitu przewiduje, że limit 

jest dotrzymany, jeśli osiągnięty wynik jest większy od limitu na dany rok. 

Tabela 6.3 Osiągnięte przez Toruń poziomy w zakresie odpadów budowlanych 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wymagany 
poziom recyklingu 

i przygotowania 
do ponownego 

użycia odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych 

30% 36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70% 

Osiągnięty poziom 
recyklingu i 

przygotowania do 
ponownego użycia 
wskazanych wyżej 

frakcji 

98,3 % 77,33% 81,6 % 86,81%      

[źródło: UMT] 

Rysunek 6.3 Osiągnięte przez Toruń poziomy w zakresie odpadów budowlanych 

 
[źródło: UMT] 
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Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. wyniósł 86,8% (dopuszczalny poziom w roku 2015 

- 40%). Ocenia się, że funkcjonowanie w ramach ZUOK w Toruniu wydzielonego Zakładu 

przerobu odpadów budowlanych umożliwi gminie osiągnięcie wymaganych wskaźników 

także w latach następnych. Odpady budowlano-remontowe poddawane są rozdrobnieniu 

i sortowaniu (w procesie R12), a produkty w dalszej kolejności mogą być: wykorzystane na 

składowisku (w procesie R5) lub/i kierowane do dalszego zagospodarowania poza 

zakładem. 

 

Należy dodatkowo zaznaczyć, że przyjęty przez ustawodawcę sposób obliczania 

wywiązania się przez gminę z limitu w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

sprawia, że jest to limit najłatwiejszy do dotrzymania. Zasadniczymi elementami są: 

1) ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddana recyklingowi odnoszona 

jest do łącznej ilości odebranych przez gminę odpadów tego rodzaju, a nie 

obliczanej wskaźnikami (jak w przypadku odpadów recyklingowych) hipotetycznej 

ilości odpadów budowlanych możliwych do wytworzenia. W ten sposób wyliczany 

procent recyklingu jest faktycznym wynikiem zagospodarowania odpadów. 

2) procesami uwzględnianymi do rozliczenia poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych są wszystkie 

działania zmierzające do innego niż składowanie (w procesie D5) 

zagospodarowania odpadów budowlanych. Między innymi może to być 

wykorzystane gruzu na warstwy przykrywające na składowisku (w procesie R5). 

W ten sposób zagospodarowanie odpadów budowlanych tylko w ramach instalacji 

ZUOK w Toruniu zapewnia wywiązanie się przez Gminę Miasta Toruń z limitu 

w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 

6.2 Podsumowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 
analiza SWOT 

 
Analizując aktualny system gospodarowania odpadami na terenie Miasta Toruń należy 

zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

1. W latach 2012-2015 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku 

odpadów o właściwościach surowców wtórnych (papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła) utrzymywał się w przedziale 17,7-22,3%. Ocenia się, że jednym 

z podstawowych problemów aktualnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi jest niewystarczająca selektywna zbiórka odpadów surowcowych 

w stosunku do obowiązujących limitów. Uzyskane efekty umożliwiły spełnienie 

dotychczasowych wymagań, jednak biorąc pod uwagę skokowy wzrost limitów 
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w następnych latach i docelowy poziom 50% w 2020 roku, istnieje ryzyko nie 

wypełnienia limitów przez Gminę Miasta Toruń. 

2. Problemem łączącym się z niewystarczającą selektywną zbiórką jest zbyt duży 

udział deklaracji właścicieli nieruchomości wskazujących nieselektywne 

zbieranie odpadów. Aktualnie, wg danych na koniec 2015 r., na terenie Gminy 

Miasta Toruń ok. 7,7% gospodarstw domowych zadeklarowało prowadzenie 

nieselektywnego zbierania odpadów. W zabudowie jednorodzinnej jest to około 

13,3%, a w zabudowie wielorodzinnej 7,0%. Przyczyną takiej sytuacji może być 

istniejący system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości. System ten nie pełni roli motywującej mieszkańców do 

selektywnego zbierania odpadów - różnica między opłatą za selektywne i 

nieselektywne zbieranie jest zdecydowanie za mała (w zabudowie jednorodzinnej 

przy dwóch osobach w gospodarstwie opłaty wynoszą odpowiednio: 23,0 i 29,0 zł, 

a różnica tylko 6 zł). 

3. Zaletą aktualnego systemu gospodarowania odpadami jest funkcjonowanie 

selektywnej zbiórki odpadów kuchennych i zielonych ulegających biodegradacji 

(bioodpadów) w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Problemem jest natomiast 

niewystarczająca efektywność zbiórki – szacuje się (na podstawie wskaźników 

wytwarzanego strumienia odpadów), że zbieranych jest około 22% odpadów 

kuchennych i 11% odpadów zielonych ze strumienia wytwarzanego. Dodatkowo 

obserwowana jest niekorzystna praktyka w zabudowie wielorodzinnej, w której 

pojemniki na odpady kuchenne wykorzystywane są do gromadzenia ściętej trawy 

i odpadów zielonych z pielęgnacji terenów wokół budynków. Ocenia się, że należy 

dążyć, aby odpady te przekazywane były do ZUOK w Toruniu bezpośrednio przez 

podmioty prowadzące prace. 

4. Gmina Miasta Toruń nie podjęła dotychczas fakultatywnej uchwały o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy. W związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych 

zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów 

komunalnych. Ocena tego rozwiązania jest trudna i nie daje jednoznacznego 

wskazania, które rozwiązanie jest korzystniejsze, w szczególności jeśli będą brane 

pod uwagę różne punkty widzenia: interes właścicieli nieruchomości w tym 

mieszkańców, Gminy Miasta Toruń, czy też MPO Sp. z o.o. Na podstawie analizy 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Toruniu można między 

innymi wskazać na problem „podrzucania” odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych do nieruchomości zamieszkałych. W wyniku tego to mieszkańcy 

Torunia poprzez opłatę za gospodarowanie odpadami finansują w części odbiór 

odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. 
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5. Pomimo zapewnienia odbioru od mieszkańców wszystkich wytwarzanych 

odpadów, nadal występują dzikie wysypiska odpadów. Ocenia się, że źródłem 

problemu nie są jednak mieszkańcy Torunia, lecz wyrzucanie odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych przez małe firmy realizujące prace budowlane. 

Ocenia się, możliwym sposobem rozwiązania tego problemu jest wprowadzenie 

usługi w ramach opłaty „śmieciowej” podstawienia kontenera na gruz i jego 

odbiór dla mieszkańców Torunia, limitowanej od jednego kontenera określonej 

pojemności rocznie. 

 

Dodatkowo obserwowanych jest szereg uwarunkowań, w tym i problemów związanych 

z funkcjonowaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, realizowanych 

przez MPO sp. z o.o. i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. 

Analiza ta a w szczególności rekomendacje przedstawione zostały w rozdziale 5.4. 

„Kierunki działań restrukturyzacyjnych w zakresie organizacyjnych” i 5.5 „Kierunki działań 

restrukturyzacyjnych w zakresie techniczno-technologicznym”. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że najważniejszym wyzwaniem w dalszym 

funkcjonowaniu MPO i ZUOK w Toruniu jest zapewnienie optymalnego strumienia 

odpadów kierowanego do instalacji. Bez strumienia odpadów komunalnych zmieszanych 

i selektywnie zebranych nie będzie można racjonalnie prowadzić działań 

modernizacyjnych instalacji. 

 

Podsumowaniem rozważań nt. aktualnego systemu gospodarowania odpadami jest 

zamieszczone poniżej zestawienie słabych i mocnych stron systemu a także szans 

i zagrożeń. Analiza SWOT jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy 

strategicznej. Nazwa tej metody jednocześnie opisuje jej ideę:  

 S - strengths (mocne strony. wszystko co stanowi atut, przewagę, zaletę 
analizowanego systemu),  

 W - weaknesses (słabe strony: wszystko co stanowi słabość, barierę, wadę 
analizowanego systemu), 

 O - opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu),  

 T - threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu)  
 
Ponieważ analiza dotyczy systemu gospodarowania odpadami w Toruniu ale także 
gminach ościennych niektóre z wymienionych punktów nie będą adekwatne do każdej 
JST.  
 

Tabela 6.4 Analiza SWOT systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Słabe strony Mocne strony 

1. Niewystarczająca selektywna zbiórka odpadów 
surowcowych w stosunku do obowiązujących 
limitów do 2020 roku oraz planowanych na lata 
2025 i 2030 

1. Zbliżone systemy odbioru odpadów w 
poszczególnych gminach 

2. Posiadanie kompleksowej instalacji do 
zagospodarowania wszystkich strumieni 
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2. Sortownia odpadów niedostosowana do 
wzrastających potrzeb sortowania odpadów z 
selektywnej zbiórki – zbyt mała automatyka 
procesu 

3. Zbyt duży udział (w stosunku do innych miast) 
nieruchomości deklarujących „nieselektywne” 
zbieranie odpadów 

4. Duże zanieczyszczenie selektywnie zbieranych 
odpadów surowcowych – niewystarczające 
monitorowanie zbiórki przez mieszkańców 

5. Nie malejący strumień zbieranych odpadów 
zmieszanych w stosunku do odpadów zbieranych 
selektywnie 

6. Występowanie odpadów niebezpiecznych w 
odpadach zmieszanych 

7. Nadal występujące dzikie wysypiska odpadów 
8. Niewystarczająca częstotliwość odbioru niektórych 

odpadów (np. surowców, wielkogabarytów) 
9. Podrzucanie odpadów między nieruchomościami 

zamieszkałymi i niezamieszkałymi 
10. Brak przedsięwzięć związanych z unikaniem 

wytwarzania odpadów (np. promocji 
przydomowych kompostowników, powstawania 
punktów napraw). 

11. Spalanie odpadów w paleniskach domowych 
12. Trudności w możliwości zweryfikowania 

rzeczywistej liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość 

13. Konieczność przekazywania określonej masy 
odpadów do ZTPOK w Bydgoszczy 

14. Obowiązujące porozumienia z innymi gminami 
ościennymi nie mogą być realizowane ze względu 
na obowiązujące w dacie sporządzania analizy 
uwarunkowania prawne  

odpadów 
3. Wysoka jakość usług oferowanych przez MPO 

Sp. z o.o. Firma została ogłoszona najlepszym 
przedsiębiorstwem gospodarki odpadami w 
Polsce (wg Dziennika Gazety Prawnej, dodatek 
Strefa Gospodarki). 

4. Istniejące porozumienia międzygminne i 
realna współpraca 

5. Silna pozycja MPO i dobra marka firmy w 
gminach analizowanego obszaru 

6. Współpraca z ZTPOK w Bydgoszczy 
7. Istniejąca Umowa Powierzenia pomiędzy 

Miastem Toruń a MPO na podstawie której 
spółka realizuje usługę zagospodarowania 
odpadów. Umowa zawarta przed wejściem 
zmian w PZP regulujących zagadnienia zleceń 
wewnętrznych 

 
Szanse Zagrożenia 

1. Możliwość pozyskania finansowania dotacyjnego 
na inwestycje MPO zwiększające efektywność 
sortowania odpadów 

2. Możliwość zlecenia w formule In-house odbioru 
odpadów z nieruchomości zamieszkałych 

3. Wzrost świadomości mieszkańców o potrzebie 
właściwie prowadzonej gospodarki odpadami. 
Selektywne zbieranie odpadów „u źródła” w 
większym stopniu niż dotychczas. 

4. Dalszy spadek liczby mieszkańców Torunia i w 
konsekwencji spadek bazy dla opłat za 
gospodarowanie odpadami 
 

1. Wzrastające wymagania osiągania 
określonych poziomów recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia  

2. Wzrastające wymagania osiągania poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania 

3. Rozszerzenie zakresu terytorialnego regionu. 
Funkcjonowanie w poszerzonym regionie kilku 
instalacji o statusie RIPOK związane z tym 
zagrożenie odpływu strumienia odpadów 

4. Niekorzystne zmiany prawa w zakresie 
udzielania zamówień In-house wyłączające 
możliwość zlecenia przez gminy odbioru 
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w 
tej formule 

Źródło: opracowanie własne 
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Biorąc pod uwagę kierunek w jakim rozwija się system zagospodarowania odpadów oraz 

obecne i przyszłe wymagania prawne, podstawowymi rodzajami odpadów 

wymagającymi właściwego rozwoju systemu na terenie Torunia są: 

 tzw. odpady recyklingowe: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło  

(wraz z opakowaniami tego typu); 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym: odpady zielone i kuchenne. 

 

Niezbędne jest również usprawnienie systemu odbioru odpadów, zapewniające 

zdecydowany rozwój selektywnego zbierania odpadów i pozwalające odwrócić aktualne 

proporcje, w których głównym strumieniem odbieranych odpadów są odpady komunalne 

zmieszane.  

 

W celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych, czyli 

zwiększenia ilości odpadów poddawanych recyklingowi, w szczególności papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła (wraz z opakowaniami tego typu) konieczne jest: 

1) rozwijanie selektywnego odbioru odpadów od mieszkańców, np. poprzez: 

 wdrożenie selektywnego zbierania papieru i tektury w zabudowie jednorodzinnej, 

wielorodzinnej i Zespołu Staromiejskiego – ujednolicenie sytemu zbiórki na terenie 

całego miasta. 

 dalszy rozwój systemu pojemników podziemnych; 

2) modernizacja infrastruktury technicznej ZUOK w Toruniu: 

 modernizacja i rozbudowa istniejącej linii do sortowania odpadów, mająca na celu 

poprawę efektywności sortowania; 

3) wprowadzenie systemu w większym stopniu mobilizującego mieszkańców do 

selektywnego gromadzenia odpadów, np. poprzez: 

  zwiększenie różnicy między opłatą ponoszoną przez właścicieli 

nieruchomości za selektywne i nieselektywne zbieranie odpadów; 

 wprowadzenie systemu zachęt dla najlepiej segregujących nieruchomości 

w zabudowie jednorodzinnej 

 ściślejsze egzekwowanie naruszeń zasad selektywnego zbierania odpadów. 

 

Wskazane jest także podjęcie następujących działań: 

1) Należy dążyć aby ścięta trawa i odpady zielone z pielęgnacji terenów wokół 

budynków zabudowy wielorodzinnej przekazywane były do ZUOK w Toruniu 

bezpośrednio przez podmioty prowadzące prace. Pojemniki na odpady kuchenne 

powinny być wykorzystywane przez mieszkańców; 

2) Wprowadzenie usługi dla mieszkańców Torunia w ramach opłaty „śmieciowej” 

podstawienia kontenera na gruz i jego odbiór, limitowanej od jednego kontenera  

o określonej pojemności rocznie. 
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3) Zachowanie lub zwiększanie ilości odbieranych odpadów komunalnych 

zmieszanych transportem własnym MPO;  

4) Zaleca się aby do ZTPOK w Bydgoszczy, zamiast odpadów komunalnych 

zmieszanych o kodzie 20 03 01, kierowany był balast kaloryczny o kodzie 19 12 12. 

Wskazane jest aby wzajemne relacje instalacji oraz ustalenia międzygminne oparte 

były na optymalnych i zgodnych z hierarchią postępowania z odpadami zasadach.  

5) Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów), 

obsługiwanych przez MPO sp. z o.o. a zlokalizowanych na terenie gmin powiatu 

toruńskiego; 

6) Rozbudowa istniejącej kompostowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu jako instalacji recyklingu organicznego, uwzględniająca 

rozważenie budowy modułu fermentacji metanowej z odpadów 

biodegradowalnych z selektywnej zbiórki (zielonych i kuchennych), w tym 

odpadów spożywczych i gastronomicznych. Rozbudowa może objąć budowę części 

zamkniętej kompostowni (tzw. intensywnego kompostowania w reaktorach 

zamkniętych); 

7) Dostosowanie systemu informacji i edukacji mieszkańców Torunia do zadań 

związanych z planowaną modyfikacją systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 
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7. IDENTYFIKACJA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 
 

Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych dotyczy tzw. 

nieruchomości niezamieszkałych i jest konsekwencją nieobjęcia tych nieruchomości 

gminnym systemem odbioru odpadów. Do Urzędu Miasta Torunia nie wpłynęły zgłoszenia 

ze strony Straży Miejskiej wskazujące nieruchomości, których właściciele nie zawarli 

przedmiotowych umów, w stosunku do których gmina na podstawie art. 6 ust.6 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach winna zorganizować odbieranie odpadów. 

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wydziału Podatków i Windykacji Urzędu Miasta 

Torunia, liczba podatników podatku od nieruchomości kształtuje się w sposób 

następujący: 

 podatników podatku od nieruchomości od powierzchni gruntów związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej: 2 384 (w tym os. fizyczne: 1696, os. 

prawne: 688) 

 podatników podatku od nieruchomości od powierzchni gruntów pozostałych 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego: 4 (w tym os. fizyczne: 1, os. prawne: 3), 

 podatników podatku od nieruchomości, gdzie podatek uiszczany jest od 

powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej: 3585 (w tym os. fizyczne: 2928, os. prawne: 657), 

 podatników podatku od nieruchomości od powierzchni budynków lub ich części 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 231 

(w tym os. fizyczne: 147, os. prawne: 84), 

 podatników podatku od nieruchomości od powierzchni budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego: 69 (w tym os. fizyczne: 2, os. prawne: 67). 

 
Innym źródłem danych nt. nieruchomości niezamieszkałych może być statystyka 
prowadzone przez GUS w zakresie podmiotów gospodarki narodowej wpisanej do 
rejestru REGON. W tym względzie należy jednak pamiętać, że jeden podmiot nie oznacza 
koniecznie jednej nieruchomości. W szczególności REGON zawiera informacje o osobach 
prowadzących działalność gospodarczą, które często pracują w ramach tzw. 
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samozatrudnienia a ich siedzibą jest prywatne mieszkanie czy dom. Ponadto wiele małych 
firm wynajmuje biura w budynkach biurowych, gdzie zarządca nieruchomości posiada 
tylko jedną umowę na odbiór odpadów. Liczba firm nie jest więc najlepszym 
wyznacznikiem liczby nieruchomości. Natomiast cenna jest informacja o strukturze 
podmiotów i dlatego te statystyki zostały przytoczone. 
 

Tabela 7.5  Podmioty wg sektorów własnościowych – rok 2015 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 25 937 

sektor publiczny – ogółem 470 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 220 

sektor publiczny - spółki handlowe 37 

sektor publiczny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 2 

sektor prywatny – ogółem 25 223 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 17 627 

sektor prywatny - spółki handlowe 3 135 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 
430 

sektor prywatny – spółdzielnie 93 

sektor prywatny – fundacje 270 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 814 

 Źródło: dane GUS 

 
W wybranych sektorach gospodarki narodowej liczba podmiotów wg GUS przedstawia się 
następująco: 

1) Edukacja i wychowanie - łącznie 162 podmioty w tym: 

 Przedszkola ze specjalnymi   - 48 

 Szkoły podstawowe ze specjalnymi  - 38 

 Gimnazja ogółem    - 30 

 Szkoły zasadnicze ponadgimnazjalne  - 3 

 Licea ogólnokształcące dla młodzieży  - 6 

 Szkoły policealne dla młodzieży  - 6 

 Szkoły policealne dla dorosłych  - 31 

2) Szkolnictwo wyższe – łącznie 6 podmiotów, 

3) Ochrona zdrowia i opieka społeczna – łącznie 166 pomiotów w tym: 

 Zakłady opieki zdrowotnej   - 93 

 Apteki ogólnodostępne   - 67 

 Placówki pomocy społecznej   - 6 

4) Turystyka (obiekty zbiorowego zakwaterowania) - łącznie 40 podmiotów, 

5) Kultura i sztuka – łącznie 49 pomiotów w tym: 
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 Biblioteki    - 15 

 Kina stałe     - 4 

 Teatry      - 3 

 Muzea     - 9 

 Domy i ośrodki kultury    - 10 

 Galerie i salony sztuki    - 8 

6) Inne – łącznie 95 pomiotów w tym: 

 Targowiska stałe    - 7 

 Rodzinne Ogrody Działkowe   - 72 

 Cmentarze    - 16 

 

Kolejnym i wydaje się najbardziej wiarygodnym źródłem szacunków do określenia liczby 
nieruchomości niezamieszkałych są sprawozdania składane przez firmy obecnie 
odbierające odpady komunalne m.in. z nieruchomości niezamieszkałych.  
 
W sprawozdaniach za I półrocze 2016 najważniejszy podmiot na rynku czyli MPO Toruń 
wykazało 3032 umowy dotyczące nieruchomości niezamieszkałych. Natomiast druga 
w kolejności z firm działających na rynku toruńskim GENTOR miała takich umów 
podpisanych 148. 
   

Na podstawie przytoczonych informacji można szacować, że liczba nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne to około 3 300 – 
3 400.  
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8. PROGNOZY ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI 
 

8.1 Prognozy demograficzne 
 
 

Poniższe tabele i wykresy przedstawiają prognozę liczny mieszkańców Torunia oraz gmin 

ościennych do roku 2030. Na potrzeby prognozy przyjęto następujące założenia: 

 Na podstawie danych Urzędu Miasta Torunia (Wydziału Spraw Administracyjnych) 

o liczbie osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Toruniu w latach 2000 – 

2015, określono tendencje zmian liczby mieszkańców w latach przyszłych.  

 W okresie 2002-2015 średnio w roku liczba mieszkańców Torunia zmniejszała się 

o 1095 osób. Założono, że od roku 2021 spadek liczby mieszkańców będzie 

mniejszy (-821 os.), a od roku 2026 o – 616. 

 Tendencje zmian liczby mieszkańców gmin wiejskich określono na podstawie 

danych GUS za lata 1995 i 2014. Dla tych lat określono średni roczny przyrost 

naturalny (wszystkie analizowane gminy odnotowały wzrost liczby mieszkańców).  

 

Tabela 8.1 Aktualne dane od liczbie mieszkańców Torunia i gmin ościennych  

lp. gminy powiat Ludność 
w tym 
miasto 

w tym 
wieś 

udział 
ludności 
miejskiej 

udział 
ludności 
wiejskiej 

zmiana 
liczby 

ludności  

dane Urzędu Miasta Torunia za 2015 r. 

1 Toruń 
powiat m. 
Toruń 

194 775 194 775  0 100% 0% 
-14 232 

(2002-2015) 

dane GUS za 2014 r. 

1 Toruń 
powiat m. 
Toruń 

203 158 203 158 0 100% 0% 
-1 502 

(1995-2014) 

2 Czernikowo toruński 8 984 0 8 984 0% 100% 973 

3 Lubicz toruński 19 150 0 19 150 0% 100% 5 524 

4 Łubianka toruński 6 690 0 6 690 0% 100% 1 487 

5 Łysomice toruński 9 521 0 9 521 0% 100% 2 158 

6 Obrowo toruński 14 858 0 14 858 0% 100% 7 157 

7 Wielka Nieszawka toruński 4 954 0 4 954 0% 100% 1 906 

8 Zławieś Wielka toruński 13 310 0 13 310 0% 100% 3 793 

 
razem (8 gmin)   280 625 203 158 77 467 72% 28%   

[źródło: UMT i GUS] 
Uwaga: ze względu na brak kompletnych danych z gmin ościennych, przedstawiono dane z GUS 
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Rysunek 8.1 Dotychczasowa i prognozowana liczba mieszkańców Torunia  

 

 
[źródło: UMT] 

Rysunek 8.2 Prognoza liczby mieszkańców Torunia i gmin powiatu toruńskiego 

 
[źródło: obliczenia własne] 
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Tabela 8.2 Prognoza liczby mieszkańców Torunia i gmin powiatu toruńskiego 

lp. gminy   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Toruń 

obszar miejski 196 272 194 775 193 680 192 585 191 491 190 396 189 301 188 480 187 659 186 838 186 017 185 196 184 580 183 964 183 348 182 733 182 117 

obszar wiejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

razem 196 272 194 775 193 680 192 585 191 491 190 396 189 301 188 480 187 659 186 838 186 017 185 196 184 580 183 964 183 348 182 733 182 117 

2 Czernikowo 

obszar miejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obszar wiejski 8 984 9 035 9 086 9 138 9 189 9 240 9 291 9 342 9 394 9 445 9 496 9 547 9 599 9 650 9 701 9 752 9 803 

razem 8 984 9 035 9 086 9 138 9 189 9 240 9 291 9 342 9 394 9 445 9 496 9 547 9 599 9 650 9 701 9 752 9 803 

3 Lubicz 

obszar miejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obszar wiejski 19 150 19 441 19 731 20 022 20 313 20 604 20 894 21 185 21 476 21 767 22 057 22 348 22 639 22 930 23 220 23 511 23 802 

razem 19 150 19 441 19 731 20 022 20 313 20 604 20 894 21 185 21 476 21 767 22 057 22 348 22 639 22 930 23 220 23 511 23 802 

4 Łubianka 

obszar miejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obszar wiejski 6 690 6 768 6 847 6 925 7 003 7 081 7 160 7 238 7 316 7 394 7 473 7 551 7 629 7 707 7 786 7 864 7 942 

razem 6 690 6 768 6 847 6 925 7 003 7 081 7 160 7 238 7 316 7 394 7 473 7 551 7 629 7 707 7 786 7 864 7 942 

5 Łysomice 

obszar miejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obszar wiejski 9 521 9 635 9 748 9 862 9 975 10 089 10 202 10 316 10 430 10 543 10 657 10 770 10 884 10 998 11 111 11 225 11 338 

razem 9 521 9 635 9 748 9 862 9 975 10 089 10 202 10 316 10 430 10 543 10 657 10 770 10 884 10 998 11 111 11 225 11 338 

6 Obrowo 

obszar miejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obszar wiejski 14 858 15 235 15 611 15 988 16 365 16 741 17 118 17 495 17 871 18 248 18 625 19 002 19 378 19 755 20 132 20 508 20 885 

razem 14 858 15 235 15 611 15 988 16 365 16 741 17 118 17 495 17 871 18 248 18 625 19 002 19 378 19 755 20 132 20 508 20 885 

7 
Wielka 
Nieszawka 

obszar miejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obszar wiejski 4 954 5 054 5 155 5 255 5 355 5 456 5 556 5 656 5 757 5 857 5 957 6 057 6 158 6 258 6 358 6 459 6 559 

razem 4 954 5 054 5 155 5 255 5 355 5 456 5 556 5 656 5 757 5 857 5 957 6 057 6 158 6 258 6 358 6 459 6 559 

8 
Zławieś 
Wielka 

obszar miejski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obszar wiejski 13 310 13 510 13 709 13 909 14 109 14 308 14 508 14 707 14 907 15 107 15 306 15 506 15 706 15 905 16 105 16 304 16 504 

razem 13 310 13 510 13 709 13 909 14 109 14 308 14 508 14 707 14 907 15 107 15 306 15 506 15 706 15 905 16 105 16 304 16 504 

  

razem 
(8 gmin) 

Obszar miejski 196 272 194 775 193 680 192 585 191 491 190 396 189 301 188 480 187 659 186 838 186 017 185 196 184 580 183 964 183 348 182 733 182 117 

Obszar wiejski 77 467 78 677 79 888 81 098 82 309 83 519 84 730 85 940 87 150 88 361 89 571 90 782 91 992 93 202 94 413 95 623 96 834 

razem 273 739 273 452 273 568 273 684 273 799 273 915 274 031 274 420 274 809 275 199 275 588 275 977 276 572 277 167 277 761 278 356 278 950 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 8.3 Prognoza liczby mieszkańców poszczególnych gmin powiatu toruńskiego 

 
źródło: obliczenia własne] 

 

8.2 Prognozy strumienia odpadów komunalnych 
  

Poniższe tabele i wykresy przedstawiają prognozowany bilans odpadów wytworzonych 

i odbieranych z Torunia oraz bilans odpadów wytworzonych na terenie gmin ościennych do 

roku 2030.  
 

Na potrzeby prognozy przyjęto następujące założenia: 

 ilość odpadów wytwarzaną w poszczególnych gminach oparto na wskaźnikach 

wytwarzania odpadów [kg/Mk] w poszczególnych latach dla wsi oraz małych i dużych 

miast, określonych jednakowo w: 

o Jędrczak A. Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych 

odpadów ulegających biodegradacji, Zielona Góra, 2010 r. 

o Szpadt R. Prognoza zamian w zakresie gospodarki odpadami (na zamówienie 

Ministra Środowiska), marzec 2010 r . 

 skład morfologiczny wytarzanych odpadów oparto na KPGO 2022; 

 ze względu na brak literaturowych wskaźników wytarzania odpadów od roku 2023, 

do roku 2030 założono 1% wzrost ilości wytwarzanych odpadów; 

 przeliczenie wytwarzanej ilości odpadów w tonach oparto na prognozowanej liczbie 

mieszkańców; 

 rokiem docelowym prognozy ustalono rok 2030; 

 prognozowaną ilość odpadów odbieranych z Torunia dostosowano do roku bazowego 

2015, dla którego określono rzeczywiste ilości odbieranych i zagospodarowanych 

odpadów (przedstawione we wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania); 
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 założono stopniowy wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych względem 

odpadów wytworzonych. Przyjęto, że ilość odbieranych odpadów nie przekroczy 

prognozowanej ilości wytwarzanych odpadów. 
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Tabela 8.3 Prognoza wskaźnika wytwarzania odpadów dla dużych miast 

 
[źródło: A. Jędrczak i obliczenia własne] 

Obszar miejski (duże miasta)

Rok JM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Struktura 1,59% 1,56% 1,54% 1,74% 1,71% 1,68% 1,73% 1,70% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Papier i  tektura kg/Mk 84,9 87,0 89,1 91,0 92,9 94,8 96,7 98,5 99,5 100,5 101,5 102,5 103,5 104,6 105,6 106,7

Szkło kg/Mk 42,3 42,9 43,5 44,1 44,8 45,4 46,2 47,0 47,5 47,9 48,4 48,9 49,4 49,9 50,4 50,9

Metale kg/Mk 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,5 11,6 11,7 11,8

Tworzywa sztuczne kg/Mk 66,3 67,4 68,5 70,2 71,8 73,5 75,5 77,4 78,2 79,0 79,7 80,5 81,3 82,2 83,0 83,8

Odpady wielomateriałowe kg/Mk 10,8 10,9 11,1 11,4 11,7 12,0 12,3 12,6 12,7 12,9 13,0 13,1 13,2 13,4 13,5 13,6

Odpady kuchenne i ogrodowe kg/Mk 117,5 118,3 119,2 120,3 121,5 122,6 123,4 124,2 125,4 126,7 128,0 129,2 130,5 131,8 133,2 134,5

Odpady mineralne kg/Mk 13,2 13,3 13,5 13,7 13,8 14,0 14,3 14,5 14,6 14,8 14,9 15,1 15,2 15,4 15,5 15,7

Frakcja < 10 mm kg/Mk 16,7 16,9 17,0 17,2 17,4 17,6 17,9 18,2 18,4 18,6 18,8 18,9 19,1 19,3 19,5 19,7

Tekstylia kg/Mk 9,7 9,9 10,0 10,2 10,3 10,5 10,8 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,6 11,7 11,8 11,9

Drewno kg/Mk 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6

Odpady niebezpieczne kg/Mk 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3

Inne kategorie kg/Mk 15,8 16,4 16,9 17,6 18,2 18,9 19,6 20,3 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3 21,5 21,8 22,0

Odpady wielkogabarytowe kg/Mk 10,9 11,2 11,4 11,7 11,9 12,2 12,4 12,5 12,6 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,4 13,5

Odpady z terenów zielonych kg/Mk 22,7 23,2 23,6 24,0 24,4 24,8 25,2 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,1 27,3 27,6

Razem kg/Mk 426,7 433,3 440,0 447,7 455,3 463,0 471,0 479,0 483,8 488,6 493,5 498,4 503,4 508,5 513,6 518,7

Dodatkowo

gruz budowlany kg/Mk 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Razem kg/Mk 456,7 463,3 470,0 477,7 485,3 493,0 501,0 509,0 513,8 518,6 523,5 528,4 533,4 538,5 543,6 548,7
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Tabela 8.4 Prognoza wskaźnika wytwarzania odpadów dla wsi 

 

[źródło: A. Jędrczak i obliczenia własne] 

Tabela 8.5 Prognoza odpadów wytworzonych w Toruniu i pozostałych gminach  

 

[źródło:  obliczenia własne] 

obszar wiejski
Rok JM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Struktura 1,62% 1,59% 1,57% 1,83% 1,80% 1,77% 1,98% 1,94% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Papier i  tektura kg/Mk 13,4 13,7 14,1 14,4 14,7 15,0 15,4 15,7 15,9 16,0 16,2 16,3 16,5 16,7 16,8 17,0

Szkło kg/Mk 25,6 26,0 26,4 26,8 27,2 27,6 28,1 28,5 28,8 29,1 29,4 29,7 30,0 30,3 30,6 30,9

Metale kg/Mk 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5

Tworzywa sztuczne kg/Mk 27,2 27,6 28,1 28,8 29,6 30,3 31,1 31,9 32,2 32,5 32,9 33,2 33,5 33,9 34,2 34,5

Odpady wielomateriałowe kg/Mk 10,8 11,0 11,2 11,5 11,7 12,0 12,4 12,7 12,8 13,0 13,1 13,2 13,3 13,5 13,6 13,8

Odpady kuchenne i ogrodowe kg/Mk 81,4 82,1 82,9 83,9 84,9 85,9 87,1 88,3 89,2 90,1 91,0 91,9 92,8 93,7 94,7 95,6

Odpady mineralne kg/Mk 17,9 18,5 19,2 20,0 20,9 21,7 22,7 23,6 23,8 24,1 24,3 24,6 24,8 25,1 25,3 25,6

Frakcja < 10 mm kg/Mk 42,7 43,2 43,8 44,5 45,2 45,9 46,6 47,2 47,7 48,1 48,6 49,1 49,6 50,1 50,6 51,1

Tekstylia kg/Mk 5,5 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5

Drewno kg/Mk 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2

Odpady niebezpieczne kg/Mk 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2

Inne kategorie kg/Mk 12,9 13,1 13,4 13,7 13,9 14,2 14,6 14,9 15,0 15,2 15,4 15,5 15,7 15,8 16,0 16,1

Odpady wielkogabarytowe kg/Mk 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0

Odpady z terenów zielonych kg/Mk 6,7 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2

Razem kg/Mk 257,2 261,3 265,4 270,3 275,1 280,0 285,6 291,1 294,0 297,0 299,9 302,9 305,9 309,0 312,1 315,2

Dodatkowo

gruz budowlany kg/Mk 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Razem kg/Mk 287 291 295 300 305 310 316 321 324 327 330 333 336 339 342 345

Rok JM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nazwa gminy

Toruń Mg/rok 83 104 83 928 84 738 85 724 86 694 87 646 88 774 89 889 90 390 90 893 91 397 92 004 92 614 93 227 93 843 94 462

Czernikowo Mg/rok 2 324 2 374 2 425 2 483 2 542 2 602 2 668 2 735 2 777 2 820 2 863 2 908 2 952 2 998 3 044 3 090

Lubicz Mg/rok 5 000 5 156 5 314 5 490 5 669 5 850 6 049 6 252 6 400 6 550 6 703 6 858 7 015 7 175 7 338 7 503

Łubianka Mg/rok 1 741 1 789 1 838 1 893 1 948 2 005 2 067 2 130 2 174 2 219 2 265 2 311 2 358 2 406 2 454 2 504

Łysomice Mg/rok 2 478 2 547 2 617 2 696 2 776 2 857 2 946 3 036 3 100 3 165 3 230 3 297 3 365 3 433 3 503 3 574

Obrowo Mg/rok 3 918 4 079 4 243 4 423 4 606 4 793 4 996 5 202 5 365 5 531 5 699 5 870 6 044 6 221 6 401 6 583

Wielka Nieszawka Mg/rok 1 300 1 347 1 395 1 447 1 501 1 556 1 615 1 676 1 722 1 769 1 817 1 865 1 915 1 965 2 016 2 068

Zławieś Wielka Mg/rok 3 475 3 582 3 691 3 813 3 937 4 062 4 200 4 339 4 442 4 545 4 651 4 758 4 866 4 977 5 089 5 202

Mg/rok

Razem Mg/rok 103 340 104 803 106 261 107 969 109 673 111 371 113 314 115 258 116 369 117 491 118 624 119 870 121 129 122 401 123 687 124 986

Dodatkowo
gruz budowlany Mg/rok 8 204 8 207 8 211 8 214 8 217 8 221 8 233 8 244 8 256 8 268 8 279 8 297 8 315 8 333 8 351 8 369

Razem Mg/rok 111 543 113 010 114 472 116 183 117 890 119 592 121 547 123 502 124 625 125 759 126 903 128 167 129 444 130 734 132 037 133 354

Łącznie odpady wytworzone w gminach
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Tabela 8.6 Prognoza odpadów wytworzonych w Toruniu wg frakcji 

 
[źródło:  obliczenia własne] 

 
 

Rok JM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Struktura

Papier i  tektura Mg/rok 16 536 16 850 17 159 17 426 17 688 17 946 18 217 18 484 18 588 18 691 18 795 18 919 19 045 19 171 19 298 19 425

Szkło Mg/rok 8 239 8 309 8 377 8 451 8 523 8 594 8 708 8 820 8 869 8 919 8 968 9 028 9 087 9 148 9 208 9 269

Metale Mg/rok 2 110 2 105 2 099 2 087 2 075 2 063 2 054 2 045 2 057 2 068 2 080 2 094 2 107 2 121 2 135 2 150

Tworzywa sztuczne Mg/rok 12 914 13 054 13 192 13 436 13 677 13 914 14 221 14 525 14 606 14 687 14 768 14 867 14 965 15 064 15 164 15 264

Odpady wielomateriałowe Mg/rok 2 097 2 118 2 138 2 183 2 228 2 272 2 318 2 365 2 378 2 391 2 404 2 420 2 436 2 452 2 469 2 485

Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 22 880 22 919 22 956 23 043 23 127 23 208 23 258 23 307 23 437 23 568 23 698 23 856 24 014 24 173 24 333 24 493

Odpady mineralne Mg/rok 2 565 2 582 2 600 2 617 2 634 2 650 2 686 2 721 2 736 2 751 2 767 2 785 2 804 2 822 2 841 2 859

Frakcja < 10 mm Mg/rok 3 259 3 267 3 274 3 294 3 313 3 332 3 374 3 415 3 434 3 454 3 473 3 496 3 519 3 542 3 566 3 589

Tekstylia Mg/rok 1 896 1 911 1 926 1 947 1 967 1 988 2 026 2 064 2 076 2 087 2 099 2 113 2 127 2 141 2 155 2 169

Drewno Mg/rok 312 329 347 364 381 398 424 450 453 455 458 461 464 467 470 473

Odpady niebezpieczne Mg/rok 656 665 674 683 692 700 726 751 755 759 763 768 773 779 784 789

Inne kategorie Mg/rok 3 084 3 170 3 255 3 364 3 472 3 578 3 694 3 809 3 831 3 852 3 873 3 899 3 925 3 951 3 977 4 003

Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 2 130 2 163 2 195 2 234 2 272 2 309 2 328 2 346 2 359 2 372 2 385 2 401 2 417 2 433 2 449 2 465

Odpady z terenów zielonych Mg/rok 4 428 4 487 4 545 4 596 4 646 4 695 4 740 4 785 4 812 4 839 4 866 4 898 4 930 4 963 4 996 5 029

Razem Mg/rok 83 104 83 928 84 738 85 724 86 694 87 646 88 774 89 889 90 390 90 893 91 397 92 004 92 614 93 227 93 843 94 462

Dodatkowo

gruz budowlany Mg/rok 5 843 5 810 5 778 5 745 5 712 5 679 5 654 5 630 5 605 5 581 5 556 5 537 5 519 5 500 5 482 5 464

odpady z gminnych terenów zielonych Mg/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem Mg/rok 88 947 89 739 90 515 91 469 92 405 93 325 94 429 95 518 95 995 96 474 96 953 97 541 98 133 98 727 99 325 99 925

Łącznie odpady wytworzone w Toruniu
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Tabela 8.7 Prognoza odpadów odbieranych w Toruniu wg frakcji 

 
[źródło:  obliczenia własne] 

 

 

 

Rok JM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rodzaje odbieranych odpadów

papier i  tektura Mg/rok 590 603 608 656 711 760 812 873 922 971 1 030 1 082 1 133 1 194 1 247 1 301

tworzywa sztuczne Mg/rok 621 635 641 656 711 760 812 873 922 971 1 030 1 082 1 133 1 194 1 247 1 301

15 01 06 (wymieszane opakowaniowe) Mg/rok 5 526 5 629 6 083 6 556 7 110 7 603 8 119 8 735 9 223 9 709 10 303 10 816 11 334 11 937 12 471 13 010

szkło Mg/rok 2 282 2 412 2 676 2 950 3 262 3 548 3 846 4 193 4 480 4 766 5 107 5 408 5 712 6 060 6 374 6 691

metale Mg/rok 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

problemowe Mg/rok 86 96 105 115 125 135 145 157 167 177 188 198 209 220 231 242

budowlane, remontowe Mg/rok 5 641 5 669 5 637 5 613 5 563 5 533 5 513 5 503 5 534 5 517 5 465 5 453 5 440 5 418 5 404 5 390

ulegające biodegradacji (zielone) Mg/rok 494 563 649 738 836 929 1 026 1 135 1 318 1 412 1 523 1 622 1 723 1 836 1 940 2 044

ulegające biodegradacji (kuchenne) Mg/rok 5 028 5 146 5 272 5 409 5 604 5 744 5 897 6 114 6 236 6 355 6 540 6 670 6 801 6 978 7 113 7 249

20 03 07 gabaryt Mg/rok 865 885 933 983 1 046 1 098 1 154 1 223 1 274 1 324 1 389 1 442 1 496 1 561 1 617 1 673

20 02 03 inne nie BIO i gleba Mg/rok 1 218 1 327 1 379 1 434 1 506 1 563 1 581 1 616 1 625 1 633 1 657 1 667 1 677 1 699 1 709 1 719

inne selektywne Mg/rok 893 965 1 054 1 147 1 255 1 352 1 453 1 572 1 669 1 765 1 881 1 983 2 086 2 204 2 309 2 416

suma Mg/rok 23 243 23 933 25 038 26 260 27 733 29 031 30 364 32 002 33 376 34 610 36 124 37 433 38 757 40 314 41 675 43 051

20 03 01 zmieszane Mg/rok 55 970 56 481 56 063 55 689 55 914 55 444 55 103 55 344 54 458 53 658 53 467 52 698 51 918 51 509 50 700 49 879

suma Mg/rok 79 213 80 413 81 101 81 948 83 648 84 475 85 466 87 345 87 834 88 267 89 591 90 132 90 675 91 822 92 375 92 930

Łącznie odpady odebrane w Toruniu - prognoza zmian
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Rysunek 8.4 Prognoza wskaźnika wytwarzania odpadów 

 
[źródło:  obliczenia własne] 

Rysunek 8.5 Prognoza ilości wytwarzanych i odbieranych odpadów w Toruniu 

 
[źródło:  obliczenia własne] 
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Rysunek 8.6 Prognoza odpadów wytworzonych w Toruniu i pozostałych gminach w 2016 i 

2030 r. 

   
[źródło:  obliczenia własne] 

 

Rysunek 8.7 Prognoza ilości wytworzonych odpadów w gminach wiejskich 

 
[źródło:  obliczenia własne] 
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9. PODSUMOWANIE 
 

Niniejsze opracowanie pn. „Diagnoza stanu istniejącego gospodarki odpadami” stanowi 

pierwszą część przygotowywanej „Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi  w Gminie Miasta Toruń do roku 2030”. 

W niniejszym opracowaniu w rozdziale 2 analizowane są uwarunkowania prawne 

gospodarowania odpadami wynikające z prawodawstwa europejskiego i polskiego.  

Analizując przepisy i wytyczne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej należy stwierdzić, że 

podstawowym elementem gospodarki odpadami powinno być zapobieganie powstawaniu 

odpadów, a jeżeli nie udało się temu zapobiec - zbiórka selektywna poszczególnych 

strumieni odpadów. Zagospodarowanie odpadów poprzez odzysk, w tym recykling jest 

koniecznością z uwagi na zdecydowane kroki Komisji Europejskiej w sprawie radykalnego 

zminimalizowania deponowania jakichkolwiek odpadów (do poziomu max. 10% wagowo 

w 2030 r.). 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2016, poz. 250 z 

późn. zm.) gminy są obowiązane:  

 ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania: 

1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo, 

2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo. 

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (art. 3c).  

 osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. (art 3b): 

3) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co 

najmniej 50% wagowo; 

4) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co 

najmniej 70% wagowo. 

W aktualnym stanie prawnym instalacja RIPOK MBP powinna spełniać wymagania przepisów 

oraz wytycznych krajowych i unijnych, w tym m.in.: 

 ustawy o odpadach (definicja, wydajność) i ustawy Prawo ochrony środowiska  

(art. 143), 

 wymagań BREF BAT / konkluzji BAT (wymagania emisyjne), 

 planów gospodarki odpadami: KPGO i WPGO (poziomy, limity, ograniczenia) – 

poprzednie rozdziały opracowania, 
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 wymagań dot. gospodarki w obiegu zamkniętym (poziomy, limity, ograniczenia) – 

poprzednie rozdziały opracowania, 

 obowiązującego od 1.01.2016 r. rozporządzenia w sprawie dopuszczania odpadów do 

składowania na składowiskach (ograniczenie deponowania odpadów kalorycznych, 

o podwyższonej zawartości węgla i stratach prażenia), 

 wytycznych Ekspertyz GDOŚ, zwłaszcza II i III etapu (ogólne wymagania), 

 standardów określonych w pozwoleniu zintegrowanym (parametry ilościowe, jakościowe 

i emisyjne dla przedmiotowej instalacji). 

 

Rozdział 3. zawiera szczegółową analizę obecnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Charakteryzując system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Toruń 

wynikający z podjętych przez Radę Miasta uchwał należy wskazać na następujące 

uwarunkowania: 

1) W zabudowie jednorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

odbierane są jeden raz w tygodniu. Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw 

sztucznych i opakowań wielomateriałowych, zbierane łącznie jako tzw. odpady suche 

odbierane są jeden raz w miesiącu. Podobnie jeden raz w miesiącu odbierane są 

odpady szkła. Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy 

w roku. 

2) W zabudowie wielorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

odbierane są dwa razy w tygodniu. Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw 

sztucznych i opakowań wielomateriałowych, zbierane łącznie jako tzw. odpady suche 

odbierane są jeden raz w tygodniu. Odpady szkła odbierane są jeden raz na dwa 

tygodnie. Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są jeden raz  

w miesiącu. 

3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Miasta Toruń ustalana jest od gospodarstwa 

domowego.  

4) Konsekwencją przyjętej w Toruniu metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest znaczna ilość korekt deklaracji (6 692 

szt. w 2015 r., 7124 szt. w roku 2014) składanych przez właścicieli nieruchomości  

z powodu zmiany danych wpływających na wysokość opłaty (głównie 

spowodowanych ruchem naturalnym ludności i migracjami). 

 

W ramach prac przeprowadzono także ocenę Spółki MPO pod względem organizacyjnym 

oraz techniczno-technologicznym (rozdział 5) a także podstawowych uwarunkowań 

prawnych. 
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Spółka posiada Umowę Powierzenia na podstawie, której realizuje usługi na rzecz 

macierzystej JST tj. Miasta Toruń m.in. w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych. Wyzwaniem dla Spółki i jej właściciela będzie decyzja o dalszym 

funkcjonowaniu w formule podmiotu wewnętrznego po zmianach zasad zlecania zadań 

własnych wprowadzonych nowelizacją ustawy p.z.p.   

W wyniku przeprowadzonego audytu organizacyjnego stwierdzić należy, iż struktura 

organizacyjna Spółki została dobrze dopasowana do zakresu prowadzonej działalności. 

Spółka ma płaską strukturę organizacyjną, kluczowe obszary działalności spółki są 

bezpośrednio podporządkowane i nadzorowane przez członków zarządu i główną księgową.  

Spółka jest dobrze przygotowana do pełnienia wiodącej roli w systemie zbiórki 

i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Miasta Toruń, dysponuje ona 

potencjałem organizacyjnym, finansowym oraz wykwalifikowaną kadrą adekwatnymi do 

realizowanych przez nią działań. Spółka jest w stanie dostosować się organizacyjnie 

i kompetencyjnie do stojących przed nią nowych wyzwań.  

Zalecane działania restrukturyzacyjne w sferze organizacyjnej obejmują: (I) zapewnienie 

spółce stabilności finansowej i organizacyjnej w dłuższym horyzoncie czasowym; (II) 

zapewnienie przewidywalnego i stabilnego strumienia odpadów, umożliwiające 

optymalizację kosztów systemu zbiórki i zagospodarowania; (III) realizację inwestycji 

umożliwiających dostosowanie spółki do nowych przepisów (unijne i krajowe) oraz celów 

stawianych przez Miasto Toruń i gminy z obszaru obsługiwanego przez MPO; (IV) przyjęcie 

i ciągłą aktualizację Programu Poprawy Efektywności Spółki; (V) umiejętność działania 

w sytuacji braku klarowności dotyczącej przepisów regulujących docelowy sposób 

zagospodarowania odpadów; (VI) przejęcie i integrację spółki Biogaz Inwestor oraz 

ograniczenie do niezbędnego minimum kosztów eksploatacji układu energetycznego. 

Działania restrukturyzacyjne ZUOK w Toruniu w zakresie techniczno-technologicznym 

powinny dążyć do realizacji celów związanych z: 

 osiągnięciem poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła; 

 ograniczeniem masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania; 

 osiągnięciem poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 stopniowym ograniczaniem odsetka składowanych odpadów komunalnych do 2030 r. 

do 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;  

 osiągnięciem do 2020 r. 30% udziału masy termicznie przekształcanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych  

w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych; 
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 osiągnięciem poziomu recyklingu względem odpadów komunalnych wynoszącego 

60% do 2025 r. i 65% do 2030 r. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe cele a także kierunek w jakim rozwija się system 

zagospodarowania odpadów oraz obecne i przyszłe wymagania prawne, podstawowymi 

rodzajami odpadów wymagającymi modernizacji systemu zagospodarowania są: 

 tzw. odpady recyklingowe: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło (wraz 

z opakowaniami tego typu); 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym: odpady zielone i kuchenne 

 
Nakreślone cele działań restrukturyzacyjnych wskazują, że z punktu widzenia MPO sp. z o.o. 

i ZUOK w Toruniu w zakresie techniczno-technologicznym: 

a) niezbędna jest modernizacja i rozbudowa istniejącej linii do sortowania odpadów, 

mająca na celu poprawę efektywności sortowania. Zadanie takie planuje zrealizować 

spółka MPO - planowane jest m.in. zainstalowanie separatorów balistycznych 

i optycznych, co zwiększy ilość i jakość odzyskiwanych surowców ze strumienia 

odpadów. Powyższe zadanie zostało zgłoszone do planu inwestycyjnego, będącego 

załącznikiem wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, który jest 

przygotowywany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

b) wskazana jest optymalizacja selektywnej zbiórki odpadów, poprzez zakup sprzętu do 

odbioru selektywnego odpadów, w tym pojemników do zbiórki papieru i tektury oraz 

rozwój pojemników podziemnych w centrum miasta; 

c) wskazana jest w budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK-ów), obsługiwanych przez MPO sp. z o.o. a zlokalizowanych na terenie gmin 

powiatu toruńskiego; 

d) wskazana jest rozbudowa istniejącej kompostowni Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu jako instalacji recyklingu organicznego, 

uwzględniająca rozważenie budowy modułu fermentacji metanowej z odpadów 

biodegradowalnych z selektywnej zbiórki (zielonych i kuchennych), w tym odpadów 

spożywczych i gastronomicznych. Rozbudowa może objąć budowę części zamkniętej 

kompostowni (tzw. intensywnego kompostowania w reaktorach zamkniętych); 

e) wskazana może być dalsza modernizacja sortowni pod kątem instalacji do 

przetwarzania odpadów recyklingowych obejmujących: papier, metale, tworzywa 

sztuczne i szkło (np. zaawansowanej technologicznie sortowni odpadów). 

 
Analizując aktualny system gospodarowania odpadami na terenie Miasta Toruń (rozdział 6) 

należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

1. W latach 2012-2015 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku 

odpadów o właściwościach surowców wtórnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych 
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i szkła) utrzymywał się w przedziale 17,7-22,3%. Ocenia się, że jednym 

z podstawowych problemów aktualnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi jest niewystarczająca selektywna zbiórka odpadów surowcowych 

w stosunku do obowiązujących limitów. Uzyskane efekty umożliwiły spełnienie 

dotychczasowych wymagań, jednak biorąc pod uwagę skokowy wzrost limitów 

w następnych latach i docelowy poziom 50% w 2020 roku, istnieje ryzyko nie 

wypełnienia limitów przez Gminę Miasta Toruń. 

2. Problemem łączącym się z niewystarczającą selektywną zbiórką jest zbyt duży udział 

deklaracji właścicieli nieruchomości wskazujących nieselektywne zbieranie 

odpadów. Aktualnie, wg danych na koniec 2015 r., na terenie Gminy Miasta Toruń 

ok. 7,7% gospodarstw domowych zadeklarowało prowadzenie nieselektywnego 

zbierania odpadów. W zabudowie jednorodzinnej jest to około 13,3%, a w zabudowie 

wielorodzinnej 7,0%. Przyczyną takiej sytuacji może być istniejący system opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości. System ten 

nie pełni roli motywującej mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów - 

różnica między opłatą za selektywne i nieselektywne zbieranie jest zdecydowanie za 

mała (w zabudowie jednorodzinnej przy dwóch osobach w gospodarstwie opłaty 

wynoszą odpowiednio: 23,0 i 29,0 zł, a różnica tylko 6 zł). 

3. Zaletą aktualnego systemu gospodarowania odpadami jest funkcjonowanie 

selektywnej zbiórki odpadów kuchennych i zielonych ulegających biodegradacji 

(bioodpadów) w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Problemem jest natomiast 

niewystarczająca efektywność zbiórki – szacuje się (na podstawie wskaźników 

wytwarzanego strumienia odpadów), że zbieranych jest około 22% odpadów 

kuchennych i 11% odpadów zielonych ze strumienia wytwarzanego. Dodatkowo 

obserwowana jest niekorzystna praktyka w zabudowie wielorodzinnej, w której 

pojemniki na odpady kuchenne wykorzystywane są do gromadzenia ściętej trawy 

i odpadów zielonych z pielęgnacji terenów wokół budynków. Ocenia się, że należy 

dążyć, aby odpady te przekazywane były do ZUOK w Toruniu bezpośrednio przez 

podmioty prowadzące prace. 

4. Gmina Miasta Toruń nie podjęła dotychczas fakultatywnej uchwały o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy. W związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych 

zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

Ocena tego rozwiązania jest trudna i nie daje jednoznacznego wskazania, które 

rozwiązanie jest korzystniejsze, w szczególności jeśli będą brane pod uwagę różne 

punkty widzenia: interes właścicieli nieruchomości w tym mieszkańców, Gminy 

Miasta Toruń, czy też MPO Sp. z o.o. Na podstawie analizy systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Toruniu można między innymi wskazać na problem 

„podrzucania” odpadów z nieruchomości niezamieszkałych do nieruchomości 
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zamieszkałych. W wyniku tego to mieszkańcy Torunia poprzez opłatę 

za gospodarowanie odpadami finansują w części odbiór odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych. 

5. Pomimo zapewnienia odbioru od mieszkańców wszystkich wytwarzanych odpadów, 

nadal występują dzikie wysypiska odpadów. Ocenia się, że źródłem problemu nie są 

jednak mieszkańcy Torunia, lecz wyrzucanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

przez małe firmy realizujące prace budowlane. Ocenia się, że możliwym sposobem 

rozwiązania tego problemu jest wprowadzenie usługi w ramach opłaty „śmieciowej” 

podstawienia kontenera na gruz i jego odbiór dla mieszkańców Torunia, limitowanej 

od jednego kontenera określonej pojemności rocznie. 

 
Podsumowaniem analizy systemu gospodarowania odpadami jest analiza SWOT 

przedstawiona w rozdziale 6. 

Wskazuje ona szereg słabych stron systemu m.in.: 

 Niewystarczająca selektywna zbiórka odpadów surowcowych w stosunku do 

obowiązujących limitów do 2020 roku oraz planowanych na lata 2025 i 2030 

 Sortownia odpadów niedostosowana do wzrastających potrzeb sortowania odpadów 

z selektywnej zbiórki – zbyt mała automatyka procesu 

 Zbyt duży udział (w stosunku do innych miast) nieruchomości deklarujących 

„nieselektywne” zbieranie odpadów 

Zagrożenia związane z czynnikami zewnętrznymi to m.in. 

 Wzrastające wymagania osiągania określonych poziomów recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia  

 Wzrastające wymagania osiągania poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

 Rozszerzenie zakresu terytorialnego regionu. Funkcjonowanie w poszerzonym 

regionie kilku instalacji o statusie RIPOK oraz związane z tym zagrożenie odpływu 

strumienia odpadów 

 Niekorzystne zmiany prawa w zakresie udzielania zamówień In-house wyłączające 

możliwość zlecenia przez gminy odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

w tej formule 

 
Podstawą budowy efektywnego systemu zarządzania odpadami komunalnymi są mocne 

strony zidentyfikowane obecnie m.in. 

 Zbliżone systemy odbioru odpadów w poszczególnych gminach 
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 Posiadanie kompleksowej instalacji do zagospodarowania wszystkich strumieni 

odpadów 

 Wysoka jakość usług oferowanych przez MPO Sp. z o.o.  

 Istniejące porozumienia międzygminne i realna współpraca 

 Silna pozycja MPO i dobra marka firmy w gminach analizowanego  

 Istniejąca Umowa Powierzenia pomiędzy Miastem Toruń a MPO, na podstawie której 

spółka realizuje usługę zagospodarowania odpadów. Umowa zawarta przed wejściem 

zmian w PZP regulujących zagadnienia zleceń wewnętrznych 

 
W realizacji celów przygotowywanej koncepcji mogą pomóc zidentyfikowane szanse: 

 Możliwość pozyskania finansowania dotacyjnego na inwestycje MPO zwiększające 

efektywność sortowania odpadów 

 Możliwość zlecenia w formule In-house odbioru odpadów z nieruchomości 

zamieszkałych 

 Wzrost świadomości mieszkańców o potrzebie właściwie prowadzonej gospodarki 

odpadami. Selektywne zbieranie odpadów „u źródła” w większym stopniu niż 

dotychczas. 

 Dalszy spadek liczby mieszkańców Torunia i w konsekwencji spadek bazy dla opłat za 

gospodarowanie odpadami. 
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