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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 Selektywnego Zbierania 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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1. WSTĘP 
 

Przedmiotem opracowania jest: 

„Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

 w Gminie Miasta Toruń do roku 2030” 

 

część 2 pt. „Modelowa koncepcja 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 Modelowej koncepcji gospodarki odpadami obejmuje: 

1. Określenie celów strategicznych dla systemu, w oparciu o zidentyfikowane braki 

i potrzeby; 

2. Przedstawienie wariantowych modeli systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

(biorąc pod uwagę wymogi prawa oraz założenia planów gospodarki odpadami), 

identyfikujących możliwe kierunki rozwoju, w szczególności osobno w zakresach: 

a) metod gromadzenia odpadów i rozwoju selektywnego zbierania frakcji odpadów 

u źródła – dla nakreślonych celów, 

b) odbioru i transportu poszczególnych strumieni odpadów – dla nakreślonych celów, 

w tym niezbędne działania inwestycyjne, 

c) zagospodarowania poszczególnych strumieni odpadów w perspektywie 

długoterminowej w oparciu o opis wybranych technologii, w tym kierunki rozwoju 

instalacji zagospodarowania odpadów i niezbędne działania inwestycyjne, 

d) zasadności i metod ewentualnego włączenia nieruchomości niezamieszkałych do 

systemu, 

e) struktury organizacyjnej i instytucjonalnej funkcjonowania systemu, 

z uwzględnieniem roli spółki komunalnej oraz zagadnienia zamówień „in-house” 

(skutki wprowadzenia modelu dla podmiotu wewnętrznego - MPO Sp. z o.o. 

w aspekcie posiadanych kontraktów i udziału w rynku). 

3. Zdefiniowanie docelowego rekomendowanego modelu gospodarki odpadami, w tym 

w szczególności: 

a) określenie kierunku rozwoju selektywnej zbiórki odpadów oraz systemów odbioru 

odpadów komunalnych w zależności od rodzaju nieruchomości i działalności 

gospodarczej, 
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b) określenie zapotrzebowania na punkty selektywnego zbierania odpadów, w tym 

odpadów niebezpiecznych lub innych rozwiązań alternatywnych, 

c) określenie zasad ustalania zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów 

wraz z określeniem niezbędnej ilości poszczególnych rodzajów pojemników, 

d) przedstawienie rozwiązań dotyczących odbierania odpadów od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, 

e) zaproponowanie rodzajów usług podstawowych i dodatkowych świadczonych przez 

Gminę i określenie wytycznych do ustalenia wysokości cen za te usługi, 

f) wskazanie kierunków zagospodarowania strumieni odpadów oraz rozwoju instalacji, 

w szczególności w zakresie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, 

zielonych oraz surowcowych, 

g) wskazanie najbardziej efektywnej struktury organizacyjnej i instytucjonalnej 

funkcjonowania systemu, opracowanie modelu współpracy Gminy Miasta Toruń z 

gminami jej obszaru funkcjonalnego, 

h) przedstawienie koncepcji działań edukacyjno-promocyjnych obejmujących 

wdrożenie rekomendowanego modelu gospodarki odpadami, 

4. Określenie modelu kosztów systemu, w tym modelu kosztów Spółki oraz oszacowanie 

kosztów funkcjonowania systemu w okresie odniesienia: 

a) odbierania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (dla 

poszczególnych ich strumieni), ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosztów 

przeładunku i transportu odpadów komunalnych oraz zagospodarowania odpadów 

w obcych instalacjach (w tym termicznego przekształcenia) - rola Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy dla toruńskiego 

systemu, 

b) selektywnej zbiórki odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 

c) obsługi administracyjnej i monitoringu systemu, 

d) prognozy rekompensaty (audyt ex ante) należnej Spółce z tytułu wykonywania 

powierzonych zadań, na lata objęte koncepcją, 

5. Określenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadań niezbędnych dla wdrożenia 

przyjętego modelu systemu, 

6. Sporządzenie prognozy wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w ramach systemu, wynikającej z przyjętego docelowego modelu systemu, w odniesieniu 

do nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości 

niezamieszkałych (jeżeli zostaną objęte modelem), w tym skalkulowanie stawek 

podwyższonych w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych przez 

właścicieli nieruchomości (propozycja poziomu zwiększenia stawek, optymalnego 

z punktu widzenia zachęty do segregowania odpadów). 
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2. OKREŚLENIE CELÓW STRATEGICZNYCH DLA SYSTEMU, W OPARCIU 

O ZIDENTYFIKOWANE BRAKI I POTRZEBY 
  
 

Biorąc pod uwagę kierunek w jakim rozwija się system zagospodarowania odpadów oraz 

obecne i przyszłe wymagania prawne, podstawowymi rodzajami odpadów wymagającymi 

właściwego sposobu postępowania w ramach 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 
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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. 

3) Zachowanie lub zwiększanie ilości odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych 

transportem własnym MPO (czyli zachowanie pozycji dominującej w odbiorze 

odpadów od mieszkańców);  

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) 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); 

6) Dostosowanie systemu informacji i edukacji mieszkańców Torunia do zadań 

związanych z planowaną modyfikacją systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

 
 
 
 
  



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 2 pt. „Modelowa koncepcja gospodarki odpadami” 

 

 

 
 

 

13 

3. WARIANTY MODELU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
  

3.1 Metody gromadzenia odpadów i rozwoju selektywnego zbierania frakcji 
odpadów u źródła 

 

Przewiduje się następujące warianty selektywnego zbierania odpadów do pojemników lub 

worków na terenie nieruchomości i późniejszego ich odbioru: 

 Wariant W0 „zerowy”, w którym system zbierania będzie taki sam jak aktualnie 

realizowany. W modelu tym przewiduje się równoległe funkcjonowanie zarówno 

zbiórki w żółtym pojemniku odpadów „suchych”, jak też zbiórki osobno tworzyw 

sztucznych w żółtym pojemniku i zbiórki papieru w pojemniku niebieskim; 

 Wariant W1 „papier”, w którym na terenie całego miasta obowiązywać będzie 

zbiórka papieru do niebieskiego pojemnika lub worka. W związku z tym nie będzie już 

prowadzona zbiórka odpadów „suchych”, a w żółtym pojemniku gromadzone będą 

jedynie tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe; 

 Wariant W2 „szkło”, w którym na terenie całego miasta, dodatkowo względem 

wariantu W1, prowadzona będzie osobna zbiórka szkła kolorowego w pojemniku lub 

worku zielonym i osobna zbiórka szkła białego w pojemniku lub worku białym. 

Schematy ideowe poszczególnych wariantów przedstawione zostały na poniższych 

rysunkach. Zakłada się, że w wariancie W2 (najbardziej rozbudowanym) z nieruchomości 

będą odbierane następujące pojemniki lub worki gromadzące odpady: 

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

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

wielomateriałowych i metali, 

- kolor biały - pojemniki przeznaczone do zbierania szkła bezbarwnego; 

- kolor zielony - pojemniki przeznaczone do zbierania szkła kolorowego; 

- kolor brązowy - pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów, 

Dodatkowo z terenu nieruchomości odbierane będą odpady komunalne zmieszane, 

a w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada jeden raz w tygodniu odpady zielone, zbierane 

odrębnie poza pojemnikiem przeznaczonym do zbierania bioodpadów. 

Charakteryzując wariantowe modele selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Miasta Toruń należy wskazać także na następujące uwarunkowania: 

1) W każdym z wariantów przewiduje się jednakowy system dla terenów zabudowy 

jednorodzinnej, wielorodzinnej i Zespołu Staromiejskiego oraz nieruchomości 

niezamieszkałych. 
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2) Warianty docelowe W1 i W2 stanowią rozwinięcie odpowiednio wariantu W0 i W1 – 

oznacza to, że pozostałe elementy systemu pozostają bez zmian. Między innymi 

przewiduje się we wszystkich wariantach: 

 dotychczasową zbiórkę bioodpadów, wraz ze zbiórką odpadów zielonych w 

okresie od 1 kwietnia do 30 listopada; 

 funkcjonowanie jednakowej zbiórki w Punktach Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

 dotychczasową zbiórkę odpadów w gniazdach ogólnodostępnych (pojemniki 

żółte i białe), z tą różnicą, że w wariancie W1 i W2 pojemnik żółty będzie służył 

do zbiórki tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali, 

a w wariancie W2 pojemnik biały będzie służył tylko do zbiórki szkła 

bezbarwnego. Zakłada się także dostawienie odpowiednio pojemnika 

niebieskiego, zielonego i brązowego na BIO. 

3) Proponowane warianty selektywnego zbierania odpadów dostosowane są do wymagań 

określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022 i rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 

29.12.2016 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 19). przewidujących między innymi wprowadzenie 

jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 

całego kraju, w tym wymogu osobnego zbierania: 

1. papieru i tektury; 

2. szkła (z opcją osobnej zbiórki szkła kolorowego (pojemnik zielony) i szkła 

bezbarwnego (pojemnik biały); 

3. metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych; 

4. odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

4) W wariancie W1 przewidującym wspólną zbiórkę szkła białego i kolorowego, ze względu 

na w/w rozporządzenie, konieczne będzie wskazanie jako właściwego, wspólnego 

pojemnika w kolorze zielonym. Obecnie do zbiórki szkła kolorowego służy pojemnik 

biały. 

5) Zmiana modeli zbiórki odpadów „u źródła” wymagać będzie zmiany uchwał regulujących 

gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń, w tym Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. 

6) Zakłada się, że ewentualna współpraca z gminami powiatu toruńskiego, przewidywać 

będzie ujednolicenie modeli zbiórki w poszczególnych gminach do standardu 

toruńskiego, co wiązać się będzie z koniecznością zmiany uchwał gminnych; 

7) Uwzględniając termin zakończenia obowiązującej umowy na odbiór odpadów z Gminy 

Miasta Toruń, przewiduje się, że nowe warianty selektywnego zbierania odpadów 

zaczną obowiązywać od początku 2018 r. 
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Rysunek 3.1 Wariantowe modele zbiórki odpadów komunalnych w Toruniu  

 
[źródło: opracowanie własne]  
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[źródło: opracowanie własne]  
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[źródło: opracowanie własne] 
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3.2 Odbiór i transport poszczególnych strumieni odpadów 
 

Przewiduje się, że niezależnie od wariantów selektywnego zbierania odpadów, na terenie 

Gminy Miasta Toruń obowiązywać będą następujące uwarunkowania odbioru i transportu 

poszczególnych strumieni odpadów. Generalnie zakłada się, że będą one kontynuacją 

obecnie obowiązujących zasad. 

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

będzie każda ilość odpadów komunalnych wytworzonych i gromadzonych 

w pojemnikach oraz workach dostarczonych przez podmiot odbierający odpady. 

2) Jedną z możliwych opcji jest podjęcie przez Gminę Miasta Toruń fakultatywnej uchwały 

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy (Art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach). Wówczas właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

objęci będą wspólnym z mieszkańcami odbiorem 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. 

Zakłada się, że do 2030 roku rozwiązanie to zostanie utrzymane, a obowiązek ten nadal 

będzie przeniesiony na podmiot odbierający odpady. 

4) Aktualnie 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. Zakłada się, że do 2030 roku rozwiązanie to we wszystkich 

wariantach zostanie utrzymane. 

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. Zakłada się, że do 2030 roku rozwiązanie to we wszystkich wariantach 

zostanie utrzymane. 

6) Przewiduje się, że na terenie Zespołu Staromiejskiego nadal rozwijany będzie system 

podziemnych pojemników na odpady. Aktualnie 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). Zakłada się, że w wariantach selektywnego zbierania odpadów 

pojemnik na odpady suche będzie służył do zbiórki tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych i metali, a w wariancie W2 pojemnik na szkło będzie służył tylko do 
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zbiórki szkła kolorowego. Rozwój selektywnej zbiórki papieru wymagał będzie (tam gdzie 

to możliwe ze względów lokalizacyjnych i technicznych) rozbudowy zestawów o 

pojemnik na papier. Dopuszcza się także aby system podziemnych pojemników na 

odpady był rozwijany w innych częściach miasta, w lokalizacjach utrudniających 

postawienie pojemników naziemnych. 

7) Aktualnie na terenie Miasta Toruń funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK): 

 przy ulicy Kociewskiej 35 (w sąsiedztwie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych), 

 przy ul. Dwernickiego 15-15a (w południowej części miasta). 

Przewiduje się, że do 2030 roku we wszystkich wariantach nie będzie rozwijana sieć 

PSZOK – funkcjonować będą dwa istniejące punkty. W dalszych rozdziałach niniejszego 

opracowania przedstawiona została analiza zapotrzebowania na punkty selektywnego 

zbierania odpadów. 

8) Zakłada się, że lista odpadów przyjmowanych na PSZOK nie ulegnie zmianom, jedynie 

w zakresie wariantów W1 i W2 selektywnego zbierania odpadów przewiduje się 

rezygnację ze zbiórki odpadów „suchych”. 

9) Przewiduje się, że do 2030 roku we wszystkich wariantach pozostałe rodzaje odpadów 

(które nie są odbierane z terenu nieruchomości) przekazywane będą w następujący 

sposób, stanowiący kontynuację obecnie obowiązujących zasad: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych 

będzie można przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów.  

 zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe będzie można wrzucać do specjalnych 

pojemników zlokalizowanych w placówkach oświatowych i budynkach użyteczności 

publicznej bądź też przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady.  

 przeterminowane leki będzie można umieszczać w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach i ośrodkach zdrowia.  

 odpady budowlane i rozbiórkowe będą 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. 

10) W zakresie odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych przewiduje się, że od 2018 

roku we wszystkich wariantach wprowadzona zostanie nowa usługa dla właściciela 

nieruchomości w ramach opłaty „śmieciowej” podstawienia kontenera na gruz i jego 

odbiór, limitowanej od jednego kontenera określonej pojemności rocznie (np. 1 m3). 

11) W zabudowie jednorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

odbierane będą jeden raz w tygodniu. Odpady papieru i tektury w niebieskim worku, 

metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbierane łącznie w żółtym 
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worku odbierane będą dwa razy w miesiącu. Jeden raz w miesiącu odbierane będą 

odpady szkła. Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą trzy razy 

w roku. 

12) W zabudowie wielorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

odbierane będą dwa razy w tygodniu (w niektórych przypadkach z większą 

częstotliwością). Odpady papieru i tektury w niebieskim pojemniku, metali, tworzyw 

sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbierane łącznie w żółtym pojemniku 

odbierane będą jeden raz w tygodniu. Odpady szkła odbierane będą jeden raz na dwa 

tygodnie. Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą jeden raz 

w miesiącu. 

 

3.2.1 Przewidywane ilości odbieranych odpadów w ramach wariantów selektywnego 
zbierania 

 

Poniższe tabele i wykresy przedstawiają prognozowany bilans odpadów odbieranych 

z Torunia oraz bilans odpadów odbieranych z terenu gmin ościennych do roku 2030, różny 

w zależności od wariantów selektywnego zbierania odpadów W0, W1 i W2.  
 

Na potrzeby prognozy przyjęto następujące założenia: 

1) 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: 

 Jędrczak A. Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych 

odpadów ulegających biodegradacji, Zielona Góra, 2010 r. 

 Szpadt R. Prognoza zamian w zakresie gospodarki odpadami (na zamówienie 

Ministra Środowiska), marzec 2010 r . 

2) skład morfologiczny wytarzanych odpadów oparto na KPGO 2022; 

3) ze względu na brak literaturowych wskaźników wytarzania odpadów od roku 2023, do 

roku 2030 założono 1% wzrost ilości wytwarzanych odpadów; 

4) przeliczenie wytwarzanej ilości odpadów w tonach oparto na prognozowanej liczbie 

mieszkańców; 

5) rokiem docelowym prognozy ustalono rok 2030; 

6) prognozowaną ilość odpadów odbieranych z Torunia oraz gmin ościennych 

dostosowano do roku bazowego 2015, dla którego określono rzeczywiste ilości 

odbieranych i zagospodarowanych odpadów (przedstawione w części I Koncepcji); 

7) założono stopniowy wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych względem 

odpadów wytworzonych. Przyjęto, że ilość odbieranych odpadów nie przekroczy 

prognozowanej ilości wytwarzanych odpadów. 

8) Podstawowym elementem prognozy odbioru w latach jest założony procentowy [%] 

wzrost selektywnego zbierania odpadów względem roku poprzedniego. Współczynnik 
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ten obrazuje jaka możliwa jest tendencja wzrostu ilości odbieranych odpadów danej 

frakcji, a jego wartość jest wypadkową następujących czynników: 

a) efektywniejszego selektywnego zbierania odpadów przez pojedynczego mieszkańca, 

wynikającego z jego zaangażowania się w selektywną zbiórkę, stanowiącego efekt 

między innymi prowadzonych działań i kampanii informacyjno-edukacyjnych; 

b) zwiększenia się odsetka właścicieli nieruchomości deklarujących selektywne 

zbieranie odpadów i rzeczywiście prowadzących selektywną zbiórkę, stanowiącego 

efekt oddziaływania większej opłaty za nieselektywne zbieranie odpadów. 

c) efektywniejszego selektywnego zbierania odpadów na nieruchomościach 

niezamieszkałych, wynikającego między innymi z ewentualnego objęcia ich gminnym 

systemem odbioru odpadów i kreowania przez Gminę Miasta Toruń polityki cenowej 

za odbierane pojemniki z odpadami zmieszanymi i selektywnie zebranymi. 

Ocenia się, że waga każdego z powyższych czynników jest niemożliwa do empirycznego 

zmierzenia, ponieważ nie prowadzono badań i analiz w tym zakresie. Znaczenie każdego 

czynnika może być specyficzną cechą danej gminy i nie sposób jest obiektywnie ocenić 

jaki uzyskamy wzrost odbieranych selektywnie odpadów, stosując mniejsze lub większe 

oddziaływanie w postaci działań edukacyjnych, wzrostu opłaty czy też cen pojemników 

dla nieruchomości niezamieszkałych. 

W związku z powyższym na potrzeby niniejszej Koncepcji w wariantach rozwojowych 

(innych niż „zerowy) przyjęto założenie, że procentowy [%] wzrost selektywnego 

zbierania odpadów zostanie założony na takim poziomie, aby było możliwe osiągnięcie 

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

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

najmniej 50% wagowo w roku 2020. W tym celu uwzględniono także odpowiednie 

poziomy sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych na 

instalacjach ZUOK w Toruniu (założenia te szczegółowo omówione są w dalszych 

rozdziałach).  

Dla wariantu „zerowego” przewidziano natomiast niewielki realny do osiągnięcia 

procentowy [%] wzrost selektywnego zbierania odpadów na poziomie 5%, dopuszczając 

nieosiągnięcie poziomów recyklingu w kolejnych latach. 

 

Szczegółowe obliczenia odpadów odbieranych przeprowadzono dla następujących 

wariantów odbioru: 

 Wariant Odb.0 „zerowy”, w którym system zbierania będzie taki sam jak aktualnie 

realizowany (W0). Dodatkowo przewiduje się niewielki realny do osiągnięcia 

procentowy wzrost selektywnego zbierania odpadów w latach 2016-2030 

na poziomie 5%. 

 Wariant Odb.1 „papier”, w którym na terenie całego miasta obowiązywać będzie 

zbiórka papieru do niebieskiego pojemnika lub worka oraz rezygnacja ze zbiórki 
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odpadów „suchych” (W1) rozpoczęta od 2018 roku. Dodatkowo przewiduje się 

znaczący procentowy wzrost selektywnego zbierania odpadów zapewniający 

osiągnięcie poziomu recyklingu, na poziomie 30% rocznie w latach 2018-2020, 

a w latach 2021-2030  3% rocznie). 

 Wariant Odb.2 „szkło i kuchenne” – w którym na terenie całego miasta, dodatkowo 

względem wariantu Odb.1, prowadzona będzie osobna zbiórka szkła kolorowego w 

pojemniku lub worku zielonym i osobna zbiórka szkła białego w pojemniku lub worku 

białym (W2) rozpoczęta od początku 2018 roku. Przewiduje się znaczący procentowy 

wzrost selektywnego zbierania odpadów zapewniający osiągnięcie poziomu 

recyklingu, na poziomie ok. 30% rocznie w latach 2018-2020, a w latach 2021-2030  

3% rocznie). Dodatkowo proponuje się w latach 2018-2020 intensyfikację selektywnej 

zbiórki odpadów biodegradowalnych (kuchennych), w celu uzyskania niezbędnego 

wsadu do ewentualnej instalacji fermentacji, w ilości ok. 17 tys. Mg.  

Wyniki przeprowadzonego modelowania w poszczególnych wariantach przedstawiono na 

poniższych tabelach i wykresach. 

Przewiduje się, że w każdym z wariantów łączna ilość odbieranych odpadów komunalnych 

będzie jednakowa. Różnice między wariantami wystąpią dopiero między ilością odpadów 

odbieranych selektywnie i jako odpady zmieszane.  

 

Rysunek 3.2 Łączna ilość odpadów komunalnych odbieranych  w Toruniu i gminach 

ościennych 

 

 
[źródło: opracowanie własne] 
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Tabela 3.1 Prognoza odpadów odbieranych w Toruniu wg frakcji w wariantach 

 

Odb.0 "zerowy"   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

papier i tektura Mg/rok 590 616 643 671 701 731 765 799 836 874 913 956 1 000 1 047 1 095 1 146 

tworzywa sztuczne Mg/rok 621 648 677 707 738 770 805 842 880 920 962 1 006 1 053 1 102 1 153 1 207 

15 01 06 (suche) Mg/rok 5 526 5 769 6 023 6 289 6 565 6 854 7 165 7 491 7 831 8 186 8 558 8 956 9 372 9 808 10 264 10 741 

szkło kolorowe Mg/rok 2 282 2 382 2 487 2 597 2 711 2 830 2 959 3 093 3 233 3 380 3 534 3 698 3 870 4 050 4 238 4 435 

szkło białe Mg/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

metale Mg/rok 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

niebezpieczne, leki, baterie Mg/rok 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 

urządzenia AGD Mg/rok 75 78 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 127 133 139 145 

budowlane, remontowe Mg/rok 5 641 5 615 5 589 5 562 5 536 5 510 5 491 5 473 5 454 5 436 5 417 5 405 5 392 5 379 5 367 5 354 

ulegające biodegradacji 
(zielone) 

Mg/rok 494 516 539 563 587 613 641 670 701 732 766 801 839 878 918 961 

ulegające biodegradacji 
(kuchenne) 

Mg/rok 5 028 5 250 5 481 5 722 5 974 6 237 6 520 6 816 7 126 7 449 7 787 8 149 8 528 8 924 9 339 9 773 

20 01 10 odzież Mg/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 03 07 gabaryt Mg/rok 865 903 943 984 1 027 1 073 1 121 1 172 1 225 1 281 1 339 1 402 1 467 1 535 1 606 1 681 

20 02 03 inne nie BIO i 
gleba 

Mg/rok 1 218 1 272 1 328 1 387 1 448 1 511 1 580 1 652 1 727 1 805 1 887 1 975 2 067 2 163 2 263 2 368 

inne selektywne (opony, z 
targowisk, ulic) 

Mg/rok 893 932 973 1 016 1 061 1 108 1 158 1 210 1 265 1 323 1 383 1 447 1 515 1 585 1 659 1 736 

suma Mg/rok 23 243 23 993 24 777 25 595 26 450 27 344 28 317 29 336 30 401 31 514 32 679 33 934 35 248 36 623 38 063 39 569 

20 03 01 zmieszane Mg/rok 55 970 56 205 56 313 56 549 56 739 56 881 57 112 57 291 56 930 56 468 55 958 55 460 54 909 54 303 53 638 52 912 

suma Mg/rok 79 213 80 198 81 089 82 145 83 190 84 224 85 429 86 627 87 331 87 982 88 637 89 394 90 157 90 926 91 700 92 481 

[źródło:  obliczenia własne] 
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Odb.1 "papier"   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

papier i tektura Mg/rok 590 616 643 5 502 7 112 9 193 9 427 9 668 9 914 10 167 10 426 10 703 10 987 11 279 11 578 11 885 

tworzywa sztuczne Mg/rok 621 648 677 3 989 5 156 6 665 6 835 7 009 7 188 7 371 7 559 7 760 7 966 8 177 8 394 8 617 

15 01 06 (suche) Mg/rok 5 526 5 769 6 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

szkło kolorowe Mg/rok 2 282 2 382 2 487 3 215 4 155 5 371 5 508 5 649 5 793 5 940 6 091 6 253 6 419 6 590 6 765 6 944 

szkło białe Mg/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

metale Mg/rok 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

niebezpieczne, leki, baterie Mg/rok 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 

urządzenia AGD Mg/rok 75 78 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 127 133 139 145 

budowlane, remontowe Mg/rok 5 641 5 615 5 589 5 562 5 536 5 510 5 491 5 473 5 454 5 436 5 417 5 405 5 392 5 379 5 367 5 354 

ulegające biodegradacji 
(zielone) 

Mg/rok 494 516 539 563 587 613 641 670 701 732 766 801 839 878 918 961 

ulegające biodegradacji 
(kuchenne) 

Mg/rok 5 028 5 250 5 481 5 722 5 974 6 237 6 520 6 816 7 126 7 449 7 787 8 149 8 528 8 924 9 339 9 773 

20 01 10 odzież Mg/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 03 07 gabaryt Mg/rok 865 903 943 984 1 027 1 073 1 121 1 172 1 225 1 281 1 339 1 402 1 467 1 535 1 606 1 681 

20 02 03 inne nie BIO i 
gleba 

Mg/rok 1 218 1 272 1 328 1 387 1 448 1 511 1 580 1 652 1 727 1 805 1 887 1 975 2 067 2 163 2 263 2 368 

inne selektywne (opony, z 
targowisk, ulic) 

Mg/rok 893 932 973 1 016 1 061 1 108 1 158 1 210 1 265 1 323 1 383 1 447 1 515 1 585 1 659 1 736 

suma Mg/rok 23 243 23 993 24 777 28 039 32 160 37 386 38 394 39 437 40 516 41 632 42 788 44 034 45 325 46 663 48 049 49 487 

20 03 01 zmieszane Mg/rok 55 970 56 205 56 313 54 106 51 030 46 838 47 035 47 190 46 815 46 350 45 848 45 360 44 832 44 263 43 651 42 994 

suma Mg/rok 79 213 80 198 81 089 82 145 83 190 84 224 85 429 86 627 87 331 87 982 88 637 89 394 90 157 90 926 91 700 92 481 

[źródło:  obliczenia własne] 
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Odb.2 "szkło i 
kuchenne" 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

papier i tektura Mg/rok 590 616 643 5 502 7 112 9 193 9 427 9 668 9 914 10 167 10 426 10 703 10 987 11 279 11 578 11 885 

tworzywa sztuczne Mg/rok 621 648 677 3 989 5 156 6 665 6 835 7 009 7 188 7 371 7 559 7 760 7 966 8 177 8 394 8 617 

15 01 06 (suche) Mg/rok 5 526 5 769 6 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

szkło kolorowe Mg/rok 2 282 2 382 2 487 1 607 2 078 2 685 2 754 2 824 2 896 2 970 3 046 3 127 3 210 3 295 3 382 3 472 

szkło białe Mg/rok 0 0 0 1 607 2 078 2 685 2 754 2 824 2 896 2 970 3 046 3 127 3 210 3 295 3 382 3 472 

metale Mg/rok 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

niebezpieczne, leki, baterie Mg/rok 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 

urzadzenia AGD Mg/rok 75 78 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 127 133 139 145 

budowlane, remontowe Mg/rok 5 641 5 615 5 589 5 562 5 536 5 510 5 491 5 473 5 454 5 436 5 417 5 405 5 392 5 379 5 367 5 354 

ulegające biodegradacji 
(zielone) 

Mg/rok 494 516 539 563 587 613 641 670 701 732 766 801 839 878 918 961 

ulegające biodegradacji 
(kuchenne) 

Mg/rok 5 028 5 250 5 481 7 085 9 157 11 836 11 903 11 969 12 036 12 103 12 170 12 251 12 332 12 414 12 496 12 578 

20 01 10 odzież Mg/rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 03 07 gabaryt Mg/rok 865 903 943 984 1 027 1 073 1 121 1 172 1 225 1 281 1 339 1 402 1 467 1 535 1 606 1 681 

20 02 03 inne nie BIO i 
gleba 

Mg/rok 1 218 1 272 1 328 1 387 1 448 1 511 1 580 1 652 1 727 1 805 1 887 1 975 2 067 2 163 2 263 2 368 

inne selektywne (opony, z 
targowisk, ulic) 

Mg/rok 893 932 973 1 016 1 061 1 108 1 158 1 210 1 265 1 323 1 383 1 447 1 515 1 585 1 659 1 736 

suma Mg/rok 23 243 23 993 24 777 29 401 35 343 42 986 43 776 44 590 45 426 46 286 47 172 48 136 49 129 50 152 51 206 52 292 

20 03 01 zmieszane Mg/rok 55 970 56 205 56 313 52 743 47 846 41 239 41 652 42 037 41 905 41 696 41 465 41 258 41 028 40 774 40 494 40 189 

suma Mg/rok 79 213 80 198 81 089 82 145 83 190 84 224 85 429 86 627 87 331 87 982 88 637 89 394 90 157 90 926 91 700 92 481 

[źródło:  obliczenia własne] 
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Rysunek 3.3 Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odebranych w Toruniu  

 
 

Rysunek 3.4 Łączna Ilość odpadów odebranych selektywnie w Toruniu  

 
 

Rysunek 3.5 Ilość odpadów kuchennych odebranych w Toruniu  

 
 [źródło: opracowanie własne]  
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Rysunek 3.6 Prognoza ilości odbieranych odpadów recyklingowych w Toruniu  

 

 

 
[źródło: opracowanie własne]  
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3.3 Zagospodarowanie poszczególnych strumieni odpadów w perspektywie 
długoterminowej 

 

  Zakłada się, że podstawowym obiektem zagospodarowania odpadów komunalnych 

z Torunia i gmin ościennych będzie w perspektywie 2030 roku Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Toruniu zlokalizowany przy ul. Kociewskiej. Obiekt stanowi 

własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, której 

100-procentowym udziałowcem jest Gmina Miasta Toruń. 

W ramach analizy wariantowej przewiduje się następujące główne warianty 

zagospodarowania odpadów: 

 Wariant ZUOK.0 „zerowy” – w którym nie przewiduje się rozbudowy zakładu 

i osiąganie podobnych do dzisiejszych poziomów zagospodarowania odpadów, 

w szczególności efektów sortowania odpadów nadających się do recyklingu 

materiałowego. Dodatkowo przewiduje się, że strumień odpadów kierowany do 

zakładu wynikał będzie z wariantu odbioru Odb.0 „zerowy”, czyli podobny będzie do 

aktualnego. Zakłada się także przyjmowanie mniejszego strumienia odpadów 

zmieszanych, w związku z kierowaniem do spalarni w Bydgoszczy ok. 30 tys. Mg tych 

odpadów. 

 Wariant ZUOK.1 „rozbudowa części mechanicznej” – w którym przewiduje się 

rozbudowę zakładu o część mechaniczną, zgodnie z planami określonymi przez MPO i 

mającymi na celu osiąganie lepszych poziomów zagospodarowania odpadów, w 

szczególności efektów sortowania odpadów nadających się do recyklingu 

materiałowego (uruchomienie od początku 2019 roku). Dodatkowo przewiduje się, że 

strumień odpadów kierowany do zakładu wynikał będzie z wariantu odbioru Odb.1 

„papier”, czyli będzie zdecydowanie większy od dzisiejszego i nie będzie obejmował 

odpadów „suchych” (na korzyść papieru i tworzyw sztucznych). Zakłada się także 

przyjmowanie mniejszego strumienia odpadów zmieszanych, w związku z 

kierowaniem do spalarni w Bydgoszczy ok. 30 tys. Mg tych odpadów. 

 Wariant ZUOK.2 „budowa fermentacji” – w którym dodatkowo względem wariantu 

ZUOK.1, proponuje się rozbudowę zakładu o węzeł fermentacji (beztlenowej) 

odpadów kuchennych (uruchomienie od początku 2021 roku). Zakłada się, że 

strumień odpadów kierowany do zakładu wynikał będzie z wariantu odbioru Odb.2 

„szkło i kuchenne, czyli będzie zdecydowanie większy od dzisiejszego i proponuje się  

aby obejmował dodatkowo intensyfikację selektywnej zbiórki odpadów 

biodegradowalnych (kuchennych), w celu uzyskania niezbędnego wsadu do 

planowanej instalacji fermentacji, w ilości ok. 17 tys. Mg. Zakłada się także 

przyjmowanie mniejszego strumienia odpadów zmieszanych, w związku z 

kierowaniem do spalarni w Bydgoszczy ok. 30 tys. Mg tych odpadów. 
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Wyniki przeprowadzonego modelowania w poszczególnych wariantach przedstawiono na 

poniższych tabelach i wykresach. 

Przygotowany w ramach niniejszej Koncepcji model kosztów systemu, pozwala w obrębie 

wskazanych wariantów zagospodarowania odpadów, rozpatrywać także inne zmienne 

związane z zagospodarowaniem, takie jak: 

 modyfikacja ilości strumienia odpadów komunalnych zmieszanych trafiających 

do ZUOK w Toruniu, spowodowana kierowaniem części tego strumienia odpadów 

bezpośrednio do ZTPOK w Bydgoszczy; 

 różne efektywności sortowania poszczególnych rodzajów odpadów, w tym odpadów 

zbieranych selektywnie i odpadów zmieszanych trafiających do sortowania odpadów. 

 

Rysunek 3.7 Przewidywana ilość balastu do spalarni po ZUOK w Toruniu [Mg] 

 
 [źródło: opracowanie własne] 

Rysunek 3.8 Przewidywany odzysk materiałowy (recykling) na ZUOK w Toruniu [Mg] 

 
[źródło: opracowanie własne] 
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Tabela 3.2 Prognoza zagospodarowania odpadów na ZUOK w Toruniu wg frakcji w wariantach 

 

 
 

[źródło: opracowanie własne] 
  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ZUOK.0 "zerowy"                              INPUT [Mg]

Odpady komunalne zmieszane w ZUOK 43 791 44 429 45 029 45 824 46 565 47 249 48 080 48 850 48 792 48 614 48 231 47 834 47 355 46 791 46 249 45 498

Zbiórka selektywna, w tym: 11 890 12 478 13 095 13 742 14 421 15 134 15 899 16 703 17 547 18 434 19 365 20 361 21 407 22 507 23 663 24 879

Zbiórka selektywna - tworzywa sztuczne 842 884 928 974 1 022 1 073 1 128 1 186 1 246 1 310 1 376 1 448 1 523 1 601 1 684 1 772

Zbiórka selektywna - 15 01 06 (wymieszane opakowaniowe) 7 181 7 534 7 904 8 293 8 701 9 129 9 588 10 071 10 577 11 110 11 669 12 266 12 893 13 553 14 246 14 975

Zbiórka selektywna - papier i  tektura 605 632 660 689 720 752 787 823 861 900 942 986 1 032 1 081 1 132 1 185

Zbiórka selektywna - szkło białe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zbiórka selektywna - szkło kolorowe 3 262 3 427 3 601 3 784 3 976 4 178 4 394 4 621 4 860 5 112 5 376 5 659 5 956 6 268 6 597 6 943

Zbiórka selektywna - metale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4

Zbiórka selektywna - ulegające biodegradacji (zielone) 800 842 886 933 982 1 033 1 088 1 146 1 208 1 272 1 340 1 412 1 489 1 569 1 654 1 743

Zbiórka selektywna - ulegające biodegradacji (kuchenne) 7 210 7 576 7 961 8 365 8 790 9 236 9 715 10 218 10 747 11 303 11 889 12 513 13 171 13 863 14 591 15 357

Dostarczone restauracyjne - bio do fermentacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpady budowlane 6 919 6 925 6 932 6 940 6 948 6 956 6 973 6 991 7 009 7 027 7 046 7 072 7 098 7 125 7 152 7 180

Wielkogabarytowe 1 055 1 100 1 147 1 196 1 246 1 299 1 356 1 415 1 476 1 540 1 607 1 678 1 753 1 831 1 912 1 996

Pozostałe: 2 422 2 534 2 651 2 773 2 901 3 035 3 179 3 330 3 487 3 653 3 826 4 011 4 206 4 409 4 623 4 847

niebezpieczne, urzadzenia AGD, leki, baterie 89 93 97 101 106 110 115 121 126 132 138 145 152 159 166 174

20 02 03 inne nie BIO i gleba 1 368 1 432 1 498 1 568 1 641 1 717 1 799 1 885 1 975 2 070 2 168 2 274 2 385 2 501 2 623 2 751

inne selektywne (opony, z targowisk, ulic) 956 1 000 1 045 1 093 1 142 1 194 1 250 1 309 1 370 1 434 1 502 1 574 1 649 1 728 1 811 1 897

20 01 10 odzież 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24

łącznie INPUT 74 088 75 885 77 701 79 773 81 853 83 943 86 290 88 652 90 266 91 843 93 305 94 882 96 478 98 094 99 843 101 500

ZUOK.0 "zerowy"                             OUTPUT [Mg]

Balast do spalarni 26 984 27 603 28 222 28 944 29 660 30 369 31 173 31 973 32 429 32 855 33 217 33 608 33 992 34 367 34 784 35 141

Balast do składowania (D5) 3 744 3 864 3 989 4 121 4 258 4 402 4 559 4 723 4 894 5 075 5 263 5 466 5 679 5 902 6 136 6 382

Stabilizat 19 05 99 do D5 7 189 7 293 7 392 7 523 7 644 7 756 7 893 8 019 8 010 7 980 7 918 7 852 7 774 7 681 7 592 7 469

Kompost z selektywnego bio (do sprzedaży) 3 964 4 166 4 378 4 602 4 836 5 083 5 347 5 625 5 918 6 225 6 549 6 895 7 258 7 641 8 043 8 467

Kompost nieopowiadający wymaganiom 19 05 03 (do  rekultywacji) 11 143 11 305 11 458 11 660 11 848 12 022 12 234 12 430 12 415 12 370 12 272 12 171 12 049 11 906 11 768 11 577

Nieprzekompostowane frakcje 19 05 01 zawracane do MUT 2 253 2 367 2 488 2 614 2 747 2 887 3 037 3 194 3 360 3 534 3 717 3 913 4 119 4 336 4 564 4 804

Ubytek masy bio 7 110 7 278 7 447 7 645 7 841 8 035 8 256 8 475 8 600 8 717 8 817 8 925 9 031 9 135 9 252 9 352

Woda nadmiarowa (nawóz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recyrkulacja pofermentatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odzysk materiałowy (recykling) 6 145 6 419 6 706 7 010 7 327 7 659 8 016 8 390 8 767 9 161 9 571 10 009 10 469 10 952 11 460 11 992

Pozostały odzysk 5 558 5 589 5 621 5 656 5 691 5 729 5 775 5 823 5 873 5 926 5 980 6 042 6 107 6 174 6 244 6 316

łącznie OUTPUT 74 088 75 885 77 701 79 773 81 853 83 943 86 290 88 652 90 266 91 843 93 305 94 882 96 478 98 094 99 843 101 500

Odpady zagospodarowane na ZUOK w Toruniu - prognoza zmian
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[źródło: opracowanie własne] 
 

  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ZUOK.1 „rozbudowa części mechanicznej”                              INPUT [Mg]

Odpady komunalne zmieszane w ZUOK 43 791 44 429 45 029 43 381 40 856 37 206 38 004 38 749 38 677 38 496 38 121 37 734 37 279 36 751 36 262 35 580

Zbiórka selektywna, w tym: 11 890 12 478 13 095 16 186 20 131 25 177 25 975 26 803 27 662 28 552 29 475 30 460 31 483 32 546 33 650 34 797

Zbiórka selektywna - tworzywa sztuczne 842 884 928 5 760 7 043 8 674 8 975 9 288 9 614 9 953 10 306 10 683 11 076 11 485 11 912 12 357

Zbiórka selektywna - 15 01 06 (wymieszane opakowaniowe) 7 181 7 534 7 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zbiórka selektywna - papier i  tektura 605 632 660 6 022 7 666 9 782 10 055 10 337 10 626 10 925 11 232 11 561 11 900 12 249 12 610 12 983

Zbiórka selektywna - szkło białe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zbiórka selektywna - szkło kolorowe 3 262 3 427 3 601 4 402 5 420 6 718 6 943 7 177 7 419 7 672 7 934 8 214 8 505 8 808 9 124 9 453

Zbiórka selektywna - metale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4

Zbiórka selektywna - ulegające biodegradacji (zielone) 800 842 886 933 982 1 033 1 088 1 146 1 208 1 272 1 340 1 412 1 489 1 569 1 654 1 743

Zbiórka selektywna - ulegające biodegradacji (kuchenne) 7 210 7 576 7 961 8 365 8 790 9 236 9 715 10 218 10 747 11 303 11 889 12 513 13 171 13 863 14 591 15 357

Dostarczone restauracyjne - bio do fermentacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpady budowlane 6 919 6 925 6 932 6 940 6 948 6 956 6 973 6 991 7 009 7 027 7 046 7 072 7 098 7 125 7 152 7 180

Wielkogabarytowe 1 055 1 100 1 147 1 196 1 246 1 299 1 356 1 415 1 476 1 540 1 607 1 678 1 753 1 831 1 912 1 996

Pozostałe: 2 422 2 534 2 651 2 773 2 901 3 035 3 179 3 330 3 487 3 653 3 826 4 011 4 206 4 409 4 623 4 847

niebezpieczne, urzadzenia AGD, leki, baterie 89 93 97 101 106 110 115 121 126 132 138 145 152 159 166 174

20 02 03 inne nie BIO i gleba 1 368 1 432 1 498 1 568 1 641 1 717 1 799 1 885 1 975 2 070 2 168 2 274 2 385 2 501 2 623 2 751

inne selektywne (opony, z targowisk, ulic) 956 1 000 1 045 1 093 1 142 1 194 1 250 1 309 1 370 1 434 1 502 1 574 1 649 1 728 1 811 1 897

20 01 10 odzież 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24

łącznie INPUT 74 088 75 885 77 701 79 773 81 853 83 943 86 290 88 652 90 266 91 843 93 305 94 882 96 478 98 094 99 843 101 500

ZUOK.1 „rozbudowa części mechanicznej”                                    OUTPUT 

[Mg]

Balast do spalarni 26 984 27 603 28 222 29 130 26 497 26 878 27 560 28 233 28 572 28 879 29 119 29 380 29 629 29 864 30 134 30 340

Balast do składowania (D5) 3 744 3 864 3 989 4 244 4 547 4 911 5 069 5 234 5 406 5 587 5 775 5 977 6 189 6 410 6 642 6 884

Stabilizat 19 05 99 do D5 7 189 7 293 7 392 7 121 6 707 6 108 6 239 6 361 6 349 6 319 6 258 6 194 6 120 6 033 5 953 5 841

Kompost z selektywnego bio (do sprzedaży) 3 964 4 166 4 378 4 602 4 836 5 083 5 347 5 625 5 918 6 225 6 549 6 895 7 258 7 641 8 043 8 467

Kompost nieopowiadający wymaganiom 19 05 03 (do  rekultywacji) 11 143 11 305 11 458 11 038 10 396 9 467 9 670 9 860 9 841 9 795 9 700 9 601 9 485 9 351 9 227 9 053

Nieprzekompostowane frakcje 19 05 01 zawracane do MUT 2 253 2 367 2 488 2 614 2 747 2 887 3 037 3 194 3 360 3 534 3 717 3 913 4 119 4 336 4 564 4 804

Ubytek masy bio 7 110 7 278 7 447 7 348 7 148 6 816 7 032 7 249 7 372 7 489 7 590 7 699 7 808 7 917 8 039 8 148

Woda nadmiarowa (nawóz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recyrkulacja pofermentatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odzysk materiałowy (recykling) 6 145 6 419 6 706 8 020 13 284 16 064 16 561 17 073 17 574 18 089 18 617 19 180 19 764 20 368 20 998 21 647

Pozostały odzysk 5 558 5 589 5 621 5 656 5 691 5 729 5 775 5 823 5 873 5 926 5 980 6 042 6 107 6 174 6 244 6 316

łącznie OUTPUT 74 088 75 885 77 701 79 773 81 853 83 943 86 290 88 652 90 266 91 843 93 305 94 882 96 478 98 094 99 843 101 500

Odpady zagospodarowane na ZUOK w Toruniu - prognoza zmian
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[źródło: opracowanie własne] 
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ZUOK.2 "budowa fermentacji"                              INPUT [Mg]

Odpady komunalne zmieszane w ZUOK 43 791 44 429 45 029 41 641 36 810 30 129 31 229 32 300 32 577 32 771 32 798 32 836 32 837 32 797 32 831 32 706

Zbiórka selektywna, w tym: 11 890 12 478 13 095 16 186 20 131 25 177 25 975 26 803 27 662 28 552 29 475 30 460 31 483 32 546 33 650 34 797

Zbiórka selektywna - tworzywa sztuczne 842 884 928 5 760 7 043 8 674 8 975 9 288 9 614 9 953 10 306 10 683 11 076 11 485 11 912 12 357

Zbiórka selektywna - 15 01 06 (wymieszane opakowaniowe) 7 181 7 534 7 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zbiórka selektywna - papier i  tektura 605 632 660 6 022 7 666 9 782 10 055 10 337 10 626 10 925 11 232 11 561 11 900 12 249 12 610 12 983

Zbiórka selektywna - szkło białe 0 0 0 2 201 2 710 3 359 3 472 3 588 3 710 3 836 3 967 4 107 4 253 4 404 4 562 4 726

Zbiórka selektywna - szkło kolorowe 3 262 3 427 3 601 2 201 2 710 3 359 3 472 3 588 3 710 3 836 3 967 4 107 4 253 4 404 4 562 4 726

Zbiórka selektywna - metale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4

Zbiórka selektywna - ulegające biodegradacji (zielone) 800 842 886 933 982 1 033 1 088 1 146 1 208 1 272 1 340 1 412 1 489 1 569 1 654 1 743

Zbiórka selektywna - ulegające biodegradacji (kuchenne) 7 210 7 576 7 961 10 105 12 835 16 314 16 489 16 667 16 847 17 029 17 212 17 411 17 613 17 816 18 022 18 231

Dostarczone restauracyjne - bio do fermentacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 442 3 482 3 523 3 563 3 604 3 646

Odpady budowlane 6 919 6 925 6 932 6 940 6 948 6 956 6 973 6 991 7 009 7 027 7 046 7 072 7 098 7 125 7 152 7 180

Wielkogabarytowe 1 055 1 100 1 147 1 196 1 246 1 299 1 356 1 415 1 476 1 540 1 607 1 678 1 753 1 831 1 912 1 996

Pozostałe: 2 422 2 534 2 651 2 773 2 901 3 035 3 179 3 330 3 487 3 653 3 826 4 011 4 206 4 409 4 623 4 847

niebezpieczne, urzadzenia AGD, leki, baterie 89 93 97 101 106 110 115 121 126 132 138 145 152 159 166 174

20 02 03 inne nie BIO i gleba 1 368 1 432 1 498 1 568 1 641 1 717 1 799 1 885 1 975 2 070 2 168 2 274 2 385 2 501 2 623 2 751

inne selektywne (opony, z targowisk, ulic) 956 1 000 1 045 1 093 1 142 1 194 1 250 1 309 1 370 1 434 1 502 1 574 1 649 1 728 1 811 1 897

20 01 10 odzież 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24

łącznie INPUT 74 088 75 885 77 701 79 773 81 853 83 943 86 290 88 652 90 266 91 843 96 747 98 364 100 001 101 657 103 448 105 146

ZUOK.2 "budowa fermentacji"                                    OUTPUT [Mg]

Balast do spalarni 26 984 27 603 28 222 28 361 24 785 23 883 24 693 25 503 25 990 26 456 26 866 27 307 27 749 28 191 28 681 29 124

Balast do składowania (D5) 3 744 3 864 3 989 4 244 4 547 4 911 5 069 5 234 5 406 5 587 5 775 5 977 6 189 6 410 6 642 6 884

Stabilizat 19 05 99 do D5 7 189 7 293 7 392 6 836 6 043 4 946 5 127 5 302 5 348 5 380 5 384 5 390 5 390 5 384 5 390 5 369

Kompost z selektywnego bio (do sprzedaży) 3 964 4 166 4 378 5 435 6 773 8 472 8 591 8 713 8 839 8 967 6 753 6 868 6 986 7 107 7 231 7 360

Kompost nieopowiadający wymaganiom 19 05 03 (do  rekultywacji) 11 143 11 305 11 458 10 595 9 366 7 666 7 946 8 219 8 289 8 338 8 345 8 355 8 355 8 345 8 354 8 322

Nieprzekompostowane frakcje 19 05 01 zawracane do MUT 2 253 2 367 2 488 3 129 3 945 4 982 5 042 5 103 5 165 5 229 3 844 3 897 3 950 4 006 4 062 4 119

Ubytek masy bio 7 110 7 278 7 447 7 529 7 568 7 551 7 736 7 918 8 005 8 083 8 770 8 842 8 911 8 976 9 052 9 111

Woda nadmiarowa (nawóz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 609 6 686 6 763 6 841 6 921 7 001

Recyrkulacja pofermentatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odzysk materiałowy (recykling) 6 145 6 419 6 706 7 988 13 135 15 803 16 312 16 836 17 349 17 878 18 421 19 000 19 600 20 223 20 872 21 541

Pozostały odzysk 5 558 5 589 5 621 5 656 5 691 5 729 5 775 5 823 5 873 5 926 5 980 6 042 6 107 6 174 6 244 6 316

łącznie OUTPUT 74 088 75 885 77 701 79 773 81 853 83 943 86 290 88 652 90 266 91 843 96 747 98 364 100 001 101 657 103 448 105 146

Odpady zagospodarowane na ZUOK w Toruniu - prognoza zmian
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Rysunek 3.9 Osiągnięty odzysk frakcji surowcowych względem odpadów komunalnych na 

ZUOK w Toruniu [%] 

 
[źródło: opracowanie własne] 

3.3.1 Charakterystyka planowanej rozbudowy części mechanicznej 
 

W celu osiągnięcia lepszych poziomów zagospodarowania odpadów na ZUOK w Toruniu, 

w szczególności poprawy efektów sortowania odpadów nadających się do recyklingu 

materiałowego, przewiduje się rozbudowę części mechanicznej zakładu. Zadanie to zgodne 

jest z aktualnymi planami określonymi przez MPO. Uruchomienie zmodernizowanej instalacji 

sortowni przewiduje się na początek 2019 roku. 

Aktualnie 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 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,  

 prasa belująca, 

 stacje załadowcze kontenerów, 

 system przenośników.  

Odpady z selektywnej zbiórki są sortowane na tej samej linii, z wykorzystaniem sita. Ręczna 

segregacja szkła odbywa się poza halą na placu składowym stłuczki szklanej. 
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Przedsięwzięcie związane z modernizacją instalacji do sortowania odpadów polegać będzie 

na zwiększeniu stopnia automatyzacji, co pozwoli na osiągnięcie zakładanych efektów i 

celów związanych ze skutecznością sortowania odpadów. Cele przedsięwzięcia to: 

 zwiększenie ilości i podniesienie jakości odzyskiwanych surowców – uzyskanie min. 

8%. odzysku frakcji surowcowych z odpadów komunalnych,  

 zmniejszenie ilości balastu zarówno przy sortowaniu odpadów komunalnych 

zmieszanych, jak i odpadów selektywnie zbieranych; 

 dostosowanie linii do przetwarzania zarówno odpadów zmieszanych jak i selektywnie 

zbieranych, przy uwzględnieniu zwiększającego się udziału odpadów zbieranych 

selektywnie. 

Modernizacja sortowni umożliwi przetwarzanie docelowo zmieszanych odpadów 

komunalnych w ilości 70 000 Mg/rok oraz odpadów zbieranych selektywnie w ilości 15.000 

Mg/rok, przy uwzględnieniu przepustowości instalacji: 20 Mg/godz. dla odpadów 

zmieszanych, gęstości odpadów: 250 kg/m3 dla odpadów zmieszanych oraz 80 kg/m3 dla 

odpadów selektywnie zbieranych. 

Zakłada się, że odpady frakcji >80 mm zostaną skierowane do separatora optycznego, 

którego zadaniem będzie wydzielenie mieszaniny tworzyw sztucznych i ich podanie do 

separacji balistycznej. Tworzywa sztuczne będą rozdzielone w separatorze balistycznym na 

ciężkie, toczące się tworzywa 3D oraz lekkie, płaskie 2D. Oba te strumienie tworzyw zostaną 

skierowane do istniejących kabin sortowniczych celem rozdzielenia. Pozostały po 

separatorze optycznym tworzyw strumień odpadów zostanie skierowany do kolejnego 

separatora optycznego papieru. Wydzielony strumień papieru zostanie skierowany do kabiny 

sortowniczej, zaś odpady pozostałe po wydzieleniu papieru zostaną skierowane do 

separatora metali nieżelaznych (celem ich wydzielenia), dalej: do kabiny sortowniczej 

balastu, a następnie do istniejącej stacji załadunku balastu. 

Instalacja po modernizacji i rozbudowie oprócz funkcji już posiadanych umożliwi: 

1) automatyczne wydzielenie następujących frakcji materiałowych z manualnym 

doczyszczaniem i rozsegregowaniem: 

- folia PE lub folia PE transparentna/ biała 

- folia PE mix 

- papier mix 

- karton 

- PE, PP, 

- PET transparent 

- PET niebieski 

- PET zielony 

- kartoniki po produktach spożywczych 

- metale nieżelazne, 
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2) doczyszczanie wszystkich automatycznie wydzielonych frakcji materiałowych w kabinach 

sortowniczych. Dopuszcza się doczyszczanie metali nieżelaznych poza kabinami.  

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje modernizację linii technologicznej istniejącej 

sortowni odpadów polegającą na instalacji i zabudowie separatorów odpadów, modernizacji 

kabin sortowniczych oraz na modernizacji sita bębnowego. Automatyzacja wiąże się także z 

montażem kompletu przenośników (kanałowych, wznoszących, podających, sortowniczych i 

przyspieszających) do separatorów optycznych wraz z konstrukcjami wsporczymi. Niezbędne 

będzie wykonanie systemu zasilania dla nowo wprowadzonych urządzeń oraz wykonanie 

zintegrowanego systemu sterowania dla wszystkich urządzeń (tych istniejących i 

wprowadzanych). Modernizacja sita polegała będzie na wymianie całego urządzenia na 

nowe, z uwagi na duży stopień zużycia i związaną z tym awaryjność urządzenia. Jednocześnie 

zastosowane zostanie sito jednosekcyjne pozwalające na odsianie frakcji 0-80 mm oraz 

frakcji nadsitowej >80 mm. Elementy nowej zabudowy stanowić będą zespół wag z 

budynkiem administracyjno-socjalnym oraz myjnia kół i podwozi pojazdów przewożących 

odpady. Budynek będzie miał powierzchnię ok. 82 m2 i wykonany zostanie w technologii 

tradycyjnej murowanej. W ramach inwestycji planowany jest także montaż myjni do kół i 

podwozi. Równocześnie przewidziana jest rozbiórka istniejącego brodzika dezynfekcyjnego i 

odtworzenie w tym miejscu nawierzchni drogi dojazdowej do zakładu.  

 Automatyzacja związana jest z koniecznością instalacji szeregu urządzeń w tym:  

 2 separatorów optycznych, 

 1 separatora balistycznego, 

 1 separatora metali nieżelaznych 

Szczegółowy zakres inwestycji wraz z szacunkowymi nakładami obejmuje: 

Nakłady na realizację inwestycji 

ZUOK.1 „rozbudowa części mechanicznej” 

Lp. I. Urządzenia i sprzęt mobilny 

1 Modernizacja kabiny 

2 Wymiana sita bębnowego 

3 2 szt. separatorów optycznych 

4 stacja sprężarek - kompresory dla NIR-ów 

5 sep. balistyczny 

6 sep. met. nieżelaznych 

7 kabina sortownicza balastu 

8 komplet przenośników 

9 POZOSTAŁE 

10 WAGI 

11 Ładowarka kołowa 

12 MYJKA SAMOCHODOWA 

Lp. II. Obiekty budowlane 

1 elektryka 

2 pozostałe (budynek wagowy) 

  ŁĄCZNIE NAKŁADY:      10 670 000 zł  
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Tabela 3.3 Schemat obliczeniowy przepływu odpadów na sortowni ZUOK w Toruniu dla wariantu ZUOK.2 „budowa fermentacji” 

 
[źródło: opracowanie własne] 
 

SORTOWNIA ODPADÓW 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

INPUT

Odpady zmieszane Mg 43 791 44 429 45 029 41 641 36 810 30 129 31 229 32 300 32 577 32 771 32 798 32 836 32 837 32 797 32 831 32 706

Zbiórka selektywna - tworzywa sztuczne Mg 842 884 928 5 760 7 043 8 674 8 975 9 288 9 614 9 953 10 306 10 683 11 076 11 485 11 912 12 357

Zbiórka selektywna - 15 01 06 (wymieszane 

opakowaniowe) Mg 7 181 7 534 7 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zbiórka selektywna - papier Mg 605 632 660 6 022 7 666 9 782 10 055 10 337 10 626 10 925 11 232 11 561 11 900 12 249 12 610 12 983

RAZEM INPUT 52 418 53 478 54 521 53 422 51 519 48 585 50 259 51 924 52 817 53 648 54 336 55 080 55 812 56 532 57 353 58 046

OUTPUT

1) podsitowie (0-80) - BIO proc. 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0%

podsitowie (80) - BIO Mg 23 647 23 992 24 316 22 486 19 878 16 270 16 864 17 442 17 592 17 696 17 711 17 732 17 732 17 711 17 729 17 661

2) nadsitowie proc. 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0%

nadsitowie Mg 20 144 20 437 20 713 19 155 16 933 13 859 14 365 14 858 14 986 15 074 15 087 15 105 15 105 15 087 15 102 15 045

w tym % wzrostu: 100,0%

odzysk materiałowy proc. 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

balast proc. 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

RAZEM proc. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3) Zbiórka selektywna proc. 16,5% 16,9% 17,4% 22,1% 28,5% 38,0% 37,9% 37,8% 38,3% 38,9% 39,6% 40,4% 41,2% 42,0% 42,8% 43,7%

Zbiórka selektywna Mg 8 627 9 049 9 492 11 782 14 708 18 456 19 030 19 624 20 240 20 877 21 538 22 244 22 975 23 735 24 522 25 340

w tym % wzrostu: 63,0%

odzysk materiałowy proc. 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

balast proc. 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

RAZEM proc. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

razem OUTPUT z nadsitowia i zbiórki 

selektywnej

odzysk materiałowy Mg 3 454 3 596 3 743 4 383 8 715 10 344 10 672 11 009 11 327 11 653 11 985 12 339 12 705 13 084 13 479 13 884

balast do spalarni Mg 25 317 25 891 26 463 26 553 22 926 21 971 22 723 23 473 23 898 24 299 24 640 25 009 25 375 25 737 26 145 26 501

RAZEM Mg 28 771 29 486 30 205 30 936 31 641 32 316 33 395 34 482 35 225 35 952 36 625 37 348 38 080 38 821 39 625 40 385

RAZEM OUTPUT Mg 52 418 53 478 54 521 53 422 51 519 48 585 50 259 51 924 52 817 53 648 54 336 55 080 55 812 56 532 57 353 58 046
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3.3.2 Charakterystyka planowanej budowy węzła fermentacji 
 

W celu osiągnięcia lepszych poziomów zagospodarowania odpadów na ZUOK w Toruniu, w 

szczególności optymalizacji zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, a przede 

wszystkim w celu energetycznego wykorzystania produkowanego z odpadów kuchennych 

biogazu i czerpania z tego korzyści finansowych, proponuje się rozważenie możliwości 

rozbudowy zakładu o węzeł fermentacji (beztlenowej) odpadów kuchennych. Uruchomienie 

nowej instalacji przewiduje się na początek 2025 roku. 

 

Zaletą fermentacji (stabilizacji beztlenowej) jest produkcja biogazu i możliwość jego 

energetycznego wykorzystania. Obecnie technologie fermentacji pozwalają z powodzeniem 

stabilizować frakcję biodegradowalną z odpadów komunalnych zmieszanych. Technologia 

stabilizacji beztlenowej jest technologią sprawdzoną, wykonalną, efektywną i posiadającą 

wieloletnie doświadczenia eksploatacji. Technologia fermentacji jest uzupełnieniem procesu 

stabilizacji tlenowej, a nie jest technologią konkurencyjną (fermentacja stanowi pierwszy 

etap procesu stabilizacji). Może być ona realizowana równolegle w procesie inwestycyjnym 

lub jako drugi etap inwestycji, także w odrębnej formule właścicielskiej. Fermentacja stanowi 

źródło przychodów i oszczędności, m.in.: sprzedaż energii elektrycznej, sprzedaż energii 

cieplnej (sieci ciepłownicze, odbiorcy przemysłowi), wytwarzanie chłodu, możliwość 

sprzedaży komponentów nawozowych z systemu odsiarczania i dezodoryzacji, oszczędność 

zużycia energii na własne potrzeby zakładu, oszczędność z uwagi na wykorzystanie energii 

cieplnej (biosuszenie, suszenie RDF, wytwornica chłodu – system klimatyzacyjny zakładu), 

skrócenie procesu stabilizacji tlenowej. Możliwe jest także zastosowanie biogazu jako paliwa 

do napędu pojazdów czy jako substytutu gazu ziemnego. Do tych celów należy biogaz 

oczyścić i wzbogacić (zwiększyć zawartość metanu, wyeliminować dwutlenek węgla, 

siarkowodór i inne zanieczyszczenia). W ostatnich latach nastąpił rozwój technologii 

oczyszczania biogazu (np. metody membranowe, zmiennociśnieniowej adsorpcji, 

niskociśnieniowej płuczki aminowej). Biorąc pod uwagę liczne korzyści, przetwarzanie 

odpadów z wykorzystaniem fermentacji metanowej powinno być preferowanym sposobem 

postępowania z odpadami biodegradowalnymi wydzielonymi ze strumienia odpadów 

zmieszanych [Saveyn, Eder, 2015 i Jędrczak 2014]. 

Fermentacja beztlenowa rozwinęła się w ciągu ostatnich 20-30 lat. Obecnie w Europie 

funkcjonuje ponad 240 instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (zmieszanych i z 

selektywnej zbiórki) o łącznej przepustowości ok. 8 mln. ton (czyli ok. 25% biologicznego 

przetwarzania). W Belgii i Holandii jako pierwszy etap stabilizacji, przed stabilizacją tlenową, 

część fermentacji będzie miało prawdopodobnie już 80% wszystkich zakładów w 2015 r. 

[Baere L., Mattheeuws B, 2015]. W Niemczech przewiduje się wzrost przetwarzania 

odpadów biodegradowalnych w instalacjach fermentacji z poziomu 44% do 75% w 2025 r. 
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przy blisko 3-krotnym zwiększeniu wydajności instalacji. Można się spodziewać, że ilość 

zakładów fermentacji będzie wzrastać, nie tylko ze względu na produkcję energii 

odnawialnej, ale także ze względu na zmniejszenie emisji odorowych i niewielką wymaganą 

powierzchnię. 

Różne rodzaje odpadów organicznych nadają się jako surowiec wsadowy do procesu 

fermentacji [wg draft 1 konkluzji BAT], na przykład: 

 odpady rolnicze, 

 zbierane selektywnie bioodpady z gospodarstw domowych, 

 organiczna frakcja z odpadów zmieszanych, 

 odpady z ogrodów i parków, 

 tłuszcze, 

 resztki żywności z kuchni, hoteli i restauracji, 

 przeterminowana żywność, 

 obornik, 

 szlamy przemysłowe i osady ściekowe z oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Najlepsze efekty w zakresie ilości biogazu oraz jakości pofermentatu uzyskuje się z odpadów 

ze zbiórki selektywnej. Dla odpadów zmieszanych przed procesem fermentacji należy 

zastosować obróbkę wstępną, obejmująca m.in. sortowanie mechaniczne, optyczne (nowa 

technologia), ręczne. W przypadku frakcji organicznej z odpadów zmieszanych istnieje ryzyko 

szybszego zużycia instalacji (np. ścieranie, zatory, itp.). Twarde, duże elementy wpływają 

negatywnie na urządzenia modułu odwadniania. 

Proces beztlenowy prowadzi do produkcji metanu o teoretycznym poziomie 348 Nm3/Mg 

COD (chemiczne zapotrzebowanie tlenu). Suchy biogaz ma typowy skład 55-70% metanu, 30-

45% dwutlenku węgla i 50-4000 ppm siarkowodoru i inne śladowe substancje lotnych. 

Produkcja biogazu i stosunek metanu do dwutlenku węgla zależy od wsadu i temperatury 

procesu. Ogólnie, fermentacja beztlenowa produkuje 100-200 Nm3 biogazu na tonę frakcji 

biologicznej z odpadów komunalnych (najwyższe wartości osiągana są dla bioodpadów i 

odpadów restauracyjnych). Biogaz jest bardzo wrażliwy na substraty i może się zmieniać w 

przeliczeniu na tonę w zależności od materiału wsadowego. Biogaz wykorzystywany może 

być do produkcji ciepła (kocioł), produkcji energii elektrycznej i cieplnej (skojarzone 

wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej - CHP). Produkcja ciepła jest najbardziej efektywna, 

jeżeli ciepło jest wykorzystane na miejscu lub lokalnie, podczas gdy energię elektryczną 

można wykorzystać na potrzeby własne lub podłączyć do sieci  elektrycznej. Alternatywnie, 

biogaz można waloryzować (usunięcie dwutlenku węgla i innych gazów zanieczyszczających), 

w celu wygenerowania biometanu. Dla osiągnięcia wymaganej wartości opałowej gazu 

dopuszcza się dodanie propanu do biometanu. Biometan można włączyć do sieci 

dystrybucyjnej gazu ziemnego lub używać jako paliwa transportowe (w sposób podobny do 

LPG lub CNG). Wzbogacanie biogazu  generuje większe koszty i nie jest powszechnie 

stosowane do małych instalacji.  
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Istnieje wiele różnych technologii stosowanych w procesach fermentacyjnych. Główny 

podział opiera się na temperaturze fermentacji: proces termofilowy (na poziomie około 

55°C) i mezofilowy (na poziomie około 40°C) oraz na wartości suchej masy w 

fermentowanym wsadzie: technologia sucha (15-40% suchej masy) i mokra (poniżej 15% 

suchej masy). Zasadniczo, im wyższa temperatura, tym krótszy czas procesu. Niemniej jednak 

proces termofilowy jest trudniejszy do kontrolowania i będzie potrzebował więcej energii do 

ogrzewania z powodu wyższych strat ciepła (możliwa jest większa emisja amoniaku i 

siarkowodoru). 

W zakresie fermentacji (stabilizacji beztlenowej), zgodnie z opisem podstawowych 

dostępnych technologii (Konkluzje BAT, Draft 1, tab. 4.21. str. 407) wydzielono: 

 fermentacja mokra (zawartość suchej masy poniżej 15%) - proces może być zastosowany 

dla bioodpadów z gospodarstw domowych, przemysłu, handlu i rolnictwa oraz dla 

odchodów zwierzęcych i roślin energetycznych; 

 fermentacja sucha ciągła (pionowe lub poziome komory fermentacyjne, zawartość 

suchej masy 15-40%) - proces może być zastosowany dla bioodpadów z gospodarstw 

domowych, przemysłu, handlu i rolnictwa oraz frakcji organicznej ze zmieszanych 

odpadów komunalnych; 

 fermentacja sucha okresowa (perkolacyjna, „garażowa”) – proces jest powszechnie 

stosowany dla wymieszanych odpadów kuchennych i ogrodowych o znacznej zawartości 

materiału strukturalnego oraz obornika i roślin energetycznych. 

Coraz częściej w Europie budowane są instalacje hybrydowe, tzn. mające część fermentacji 

mokrej i suchej oraz jeden węzeł waloryzacji biogazu. Trafiające na taki zakład odpady 

kierowane są do odpowiedniej strefy przygotowania wsadu (odmiennej dla poszczególnych 

technologii), a następnie do fermentacji mokrej lub suchej. Korzyścią jest możliwość 

poszerzenia substratów do fermentacji i maksymalizacja produkcji biogazu. 

Analizując możliwości zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych 

w Toruniu należy stwierdzić między innymi: 

1) optymalną frakcją przeznaczoną do fermentacji są odpady kuchenne zbierane 

selektywnie, uzupełnione odpadami z restauracji i punktów zbiorowego żywienia; 

2) ze względu na przewidywany w przyszłości mniejszy strumień odpadów komunalnych 

zmieszanych (także w wyniku kierowania tych odpadów bezpośrednio do spalarni), 

niekorzystnym rozwiązaniem jest budowa fermentacji na frakcję podsitową z 

odpadów zmieszanych; 

3) optymalna ilość zbieranych selektywnie odpadów kuchennych kierowana do 

fermentacji powinna wynosić ok. 16,0 – 17,5 tys. Mg/rok.  

4) Dla odpadów kuchennych zbieranych selektywnie, należy rozważyć technologię 

fermentacji suchej ciągłej lub fermentacji suchej okresowej (perkolacyjnej, 

„garażowej”).  
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5) Na potrzeby niniejszej Koncepcji zakłada się realizację fermentacji ciągłej suchej 

poziomej w postaci jednego fermentera o wydajności ok. 22 tys. Mg wsadu (ok. 17 

tys. Mg odpadów kuchennych). 

Szczegółowy zakres inwestycji w ramach budowy instalacji fermentacji w ZUOK w Toruniu 

wraz z szacunkowymi nakładami obejmuje: 

 

Nakłady na realizację inwestycji 

ZUOK.2 „budowa fermentacji” 

Lp. I. Urządzenia i sprzęt mobilny 

1 Podajnik chwytakowy wraz z suwnicą 

2 Nadawa odpadów – lej zasypowy (V = 5m
3
) 

3 Rozdrabniacz - linia przygotowania odpadów BIO 

4 Sito gwieździste (80mm) do frakcji BIO 

5 Mieszalnik 

6 Fermenter - zakup technologii 

7 Prasa odwadniająca 

8 Wirówka 

9 Przenośniki śrubowe 

10 Stacja odsiarczania 

11 Płuczka kwaśna 

12 Zbiornik biogazu 

13 Ładowarka kołowa 2 szt. 

14 Agregat kogeneracji (2 szt.) 

15 Tunele kompostowe - technologia (ok. 6 tys. Mg/rok) 

Lp. II. Obiekty budowlane 

1 Fermenter - roboty budowlane 

2 Hala przygotowania wsadu 

3 Hala odwadniania i kondycjonowania biogazu 

4 Biofiltr poziomy 

5 Zbiornik na odcieki 

6 Uzbrojenie terenu (kan. odciek, deszc, wod. etc.) 

7 Zbiornik odcieków z frakcji BIO (nawóz płynny) 

8 Tunele kompostowe - budowlana (6 tys. Mg/rok) 

  ŁĄCZNIE NAKŁADY:     30 910 000 zł 

 

W poniższej tabeli przedstawiono schemat obliczeniowy przepływu odpadów przez 
planowaną instalację fermentacji w ZUOK w Toruniu, a w kolejnym rozdziale przedstawiono 
przegląd dostępnych technologii fermentacji suchej ciągłej. 
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Tabela 3.4 Schemat obliczeniowy przepływu odpadów przez węzeł fermentacji w ZUOK w Toruniu  

 
[źródło: opracowanie własne] 
 

 

 

 

Odpady przekazywane do FERMENTACJI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

INPUT (podsitowa)

Fr. Podsitowa 0-80 Mg 23 647 23 992 24 316 22 486 19 878 16 270 16 864 17 442 17 592 17 696 17 711 17 732 17 732 17 711 17 729 17 661

Fr. Podsitowa 0-80 - do fermentacji % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fr. Podsitowa 0-80 - do fermentacji Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INPUT (kuchenne)

Zbiórka selektywna - bio (kuchenne) Mg 7 210 7 576 7 961 10 105 12 835 16 314 16 489 16 667 16 847 17 029 17 212 17 411 17 613 17 816 18 022 18 231

Zbiórka selektywna - bio do fermentacji % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Zbiórka selektywna - bio do fermentacji Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 212 17 411 17 613 17 816 18 022 18 231

dostarczone restauracyjne % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

restauracyjne - bio do fermentacji Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 442 3 482 3 523 3 563 3 604 3 646

recyrkulacja pofermentatu % 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

recyrkulacja pofermentatu Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 065 2 089 2 114 2 138 2 163 2 188

RAZEM INPUT Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 720 22 983 23 249 23 518 23 790 24 065

OUTPUT

udział łączny straty procesowej i  zmiany 

suchej masy % 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

łącznie strata Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 098 3 134 3 170 3 207 3 244 3 282

recyrkulacja pofermentatu Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 065 2 089 2 114 2 138 2 163 2 188

woda nadmiarowa (nawóz) % 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0%

woda nadmiarowa (nawóz) Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 609 6 686 6 763 6 841 6 921 7 001

Pofermentat Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 947 11 074 11 202 11 331 11 462 11 595
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3.3.3 Technologie suchej fermentacji ciągłej - wybrane przykłady 

Stosowane są pionowe lub poziome komory fermentacyjne, a zawartość suchej masy wynosi 

15-40%. Proces może być zastosowany dla bioodpadów z gospodarstw domowych, 

przemysłu, handlu i rolnictwa oraz frakcji organicznej ze zmieszanych odpadów 

komunalnych. Pierwsze testowe zakłady w tej technologii wybudowano w 1984 r. Związane 

były z fermenterami pionowymi (OWS Dranco w Gandawie w Belgii i Valorga w La Buisse we 

Francji). Pierwsze fermentery poziome wybudowano w  1991 r. w Szwajcarii (Kompogas / 

BRV, Ruemlang). Następnie wydzieliły się technologie BRV, potem Linde (dziś Strabag) oraz 

Kompogas (Buehler, Schmid, AXPO, właścicielem technologii od grudnia 2014 r. Hitachi 

Zosen INOVA – HZI, w Polsce dostawcą technologii jest VINCI Environnement). Wydzieliły się 

także inne technologie oparte na wcześniejszych badaniach – Eisenmann oraz Thöni. Poniżej 

opisano skrótowo informacje o poszczególnych technologiach. 

Technologia KOMPOGAS (Hitachi Zosen INOVA) jest prawdopodobnie najbardziej 

wykorzystywaną technologią fermentacji w Europie. Obecnie wybudowano blisko 70 

instalacji opartych na tej technologii. Charakterystyczne jest mieszadło podłużne, 

zapewniające przepływ tłokowy materiału wewnątrz komory, „U”-kształtne dno komory 

ograniczające sedymentację wewnątrz, żelbetowa konstrukcja z przykryciem gazoszczelnym 

stalowym oraz opatentowany system ogrzewania (lance) wewnątrz komory. Technologia 

sprawdza się zarówno dla bioodpadów, odpadów spożywczych, gastronomicznych, 

zielonych, ale także dla frakcji drobnej wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych. 

Przykładowe instalacje dla odpadów zmieszanych: Amarsul [2014, PT], Vannes [2012, FR], 

Botarell [2009, ES], Saint Lo [2009, FR], Montpellier [2008, FR], Rostock [2007, D], La Rioja 

[2005, ES]. W Polsce na licencji Kompogas wybudowała firma VINCI Environnement instalacje 

w Gaci k. Oławy [2014] i Jarocinie [2015]. Instalacje na odpady zmieszane wybudowano także 

poza Europą w Japonii (Hofu i Nantan) oraz bardzo dużą instalację (15 komór 

fermentacyjnych) w Katarze. Łącznie funkcjonuje ok. 47 komór fermentacyjnych na odpady 

zmieszane w 12 lokalizacjach. W ostatnich latach wybudowano ponad 20 instalacji 

dedykowanych dla odpadów z selektywnej zbiórki m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Holandii, 

Francji i Włoszech. Zdecydowana większość działa w zakresie termofilowym. 

 

Rysunek 3.10 Przykłady instalacji w technologii Kompogas 
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Instalacja w technologii Kompogas w Saint Lo (Francja) i Fulda (Niemcy), fot. proGEO 

  
Instalacja w technologii Kompogas w Rostock (Niemcy) i Klingnau (Szwajcaria), fot. proGEO 

 

  

 
Budowa instalacji w technologii Kompogas, fot. proGEO, s prawej schemat [http://www.hz-inova.com/] 

 

Technologia LARAN firmy STRABAG jest kolejną bardzo rozpowszechnioną technologią 

fermentacji suchej, ciągłej, poziomej. W odróżnieniu od poprzedniej technologia 

wykorzystuje mieszadła poprzeczne (zachodzące, działające na przemian – oś 1, 3... i oś 2, 

4...) przez co wielkość pojedynczej komory może być większa (poprzez zastosowanie 

większej ilości mieszadeł, nawet powyżej 2300 m3 pojemności netto), przekrój prostokątny, 

ogrzewanie komory ścienne i podłogowe, całość komory żelbetowa. Część zakładów 

funkcjonuje w zakresie mezofilowym, część w termofilowym. W technologii suchej LARAN 

wybudowano ok. 36 instalacji, w tym 10 dla frakcji wydzielonej z odpadów zmieszanych. 

Przykładowe instalacje dla odpadów zmieszanych: Ljubljana [2015, SVN], Brześć [2011, BLR], 

Western Isles [2006, GB], Ravensburg i Qurazbichl [1996, D]. W Polsce oddano do użytku 

instalacje w Tychach [2014], Stalowej Woli [2015] i kończy się budowa w Promniku k. Kielc 

[2016]. Wybudowano także dużą instalację w Chinach (Xiamen, 2013). W ostatnich 5 latach 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 2 pt. „Modelowa koncepcja gospodarki odpadami” 

 

 

 
 

 

44 

wybudowano  kilkanaście instalacji dla odpadów z selektywnej zbiórki w Belgii, Włoszech, 

Finlandii, Niemczech, Holandii, Austrii, Luksemburgu. 

Rysunek 3.11 Przykłady instalacji w technologii LARAN Strabag 

  
Technologia LARAN Strabag: Berlin (Niemcy), Mondercagne (Luksemburg) , fot. proGEO 

   
Technologia LARAN Strabag: Brześć (Białoruś, Zittau (Niemcy), Valladolid (Hiszpania), fot. proGEO 

 

  
Technologia LARAN Strabag: Lemgo (Niemcy),  fot. proGEO, Schemat wg http://www.strabag-umwelttechnik.com 

 

 

Technologia TTV firmy Thöni jest austriacką technologią fermentacji suchej, ciągłej, 

poziomej. Występuje znaczne podobieństwo do technologii Kompogas (firma Thöni 

początkowo budowała zakłady w tej technologii). Wykorzystuje mieszadło podłużne, podłoga 

„U” kształtna metalowa, komora żelbetowa,  z dachem z tworzywa stanowiącym zbiornik 

biogazu, wymiennik ciepła przy podajniku, możliwość napraw poprzez wolną przestrzeń 

między ścianą a podłogą „U” kształtną. Z referencji należy wymienić Augsburg [2013, D] oraz 

3 instalacje wybudowane wspólnie z AXPO Kompogas: Belluno [2011, ITA]. Floersheim-

Wicker, Frankfurt [2008, D], Passau/Hellersberg [2004, D]. Nie znaleziono referencji na 

odpady komunalne zmieszane. Proces w zakresie termofilowym. 

http://www.strabag-umwelttechnik.com/
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Rysunek 3.12 Przykłady instalacji w technologii TTV- Thöni 
 

  
Fermentacja w technologii TTV Thoeni [www.thoeni.com], z lewej instalacja w Augsburgu (Niemcy) 

  
Fermentacja w technologii TTV Thoeni [www.thoeni.com] 

 

Technologia EISENMANN jest technologią fermentacji suchej, ciągłej, poziomej. 

Wykorzystuje mieszadło (początkowo dwuczęściowe) wzdłuż żelbetowej komory o przekroju 

prostokątnym, z ogrzewaniem rurowym na ścianach i dachem z tworzywa stanowiący 

zbiornik biogazu.  W referencjach jest kilkadziesiąt instalacji, głównie spoza Europy. Z kilku 

instalacji należy wymienić: Morrum [2012, SWE], Liesberg [2011, CH], Utzenstorf [2010, CH], 

Cremona [2010, IR], Ancona [2009, IT] czy Ormalingen [2008, CH]. W 2014 r. otwarto 

pierwszą instalację bazującą na frakcji drobnej z odpadów zmieszanych w Białej Podlaskiej. 

W ostatnim czasie mało jest bieżących informacji o działalności firmy.  

 

Rysunek 3.13 Przykłady instalacji w technologii Eisenmann 

   
Technologia Eisenmann w Utzenstorf i Ormalingen (Szwajcaria) fot. proGEO, schemat wg  http://www.eisenmann.us.com/ 

 

http://www.eisenmann.us.com/
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Technologia DRANCO firmy OWS jest belgijską technologią fermentacji suchej, ciągłej, 

pionowej. Jest to izolowana komora cylindryczna, ładowana od góry, z odbiorem stożkowym 

w dolnej części. Dobrze pracuje nawet przy wysokiej wartości suchej masy (40%). Proces 

termofilowy lub mezofilowy. W referencjach jest kilkadziesiąt instalacji, na różne materiały 

wsadowe, w tym frakcje drobną z odpadów komunalnych zmieszanych. Przykładowe 

instalacje referencyjne na odpady zmieszane: Chagny [2015, FR], Mirandela [2013, PT], 

Wijster [2012, NL], Leszno [2010, PL], Alicante [2008, ES], Vitoria [2008, ES], Hille [2005, D], 

Muenster [2005, D], Rzym [2003, ITA], Keiserslautern [1999, D], Salzburg [1993, A], Graz 

[1990, A], Gandawa 1984, B]. Obecnie w budowie jest duża instalacja w North Yorkshire 

[2017, GB]. W 2010 r. otwarto pierwszą instalację w technologii suchej bazującej na frakcji 

drobnej z odpadów zmieszanych w Trzebani k. Leszna.  

Rysunek 3.14 Przykłady instalacji w technologii OWS Dranco 

  
Fermentacja w technologii Dranco OWS w Hille i Keiserslautern (Niemcy), for. proGEO 

   
Technologia Dranco OWS – schematy wg http://www.biocyclerefor.com/2012/presents_tuesday/McDonald_s.pdf 

 

Technologia Valorga  (Urbaser) jest technologią fermentacji suchej, ciągłej, pionowej, 

z mieszaniem biogazem. Począwszy od lat 80-tych XX wieku, wybudowano szereg instalacji 

na dpady zmieszane i bioodpady. Z instalacji bazujących na odpadach zmieszanych należy 

wymienić: Bayonne [2013, FR], Romainville-Bobigny [2013, FR], Point a Pitre [2011, FR], 

Abrunheira [2010, PT], Saint Priest La Roche [2010, FR], Tondela [2009, PT], La Paloma [2008, 

ES], Zaragoza [2008, ES], Las Dehesas [2008, ES], Fos sur Mer [2008, FR], Hanower [2005, D], 

Leicester [2005, GB], Barcelona [2004, ES], Bassano [2003, ITA], Cadiz [2003, ES], Varennes-

Jarcy [2002, FR], La Coruna [2001, ES], Mons [2000, B], Amiens [1988, FR]. Łącznie 

wybudowano ponad 70 komór fermentacyjnych. W ostatnim czasie brak jest jednak 

jakichkolwiek informacji o działalności firmy w zakresie fermentacji. 

http://www.biocyclerefor.com/2012/presents_tuesday/McDonald_s.pdf
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Rysunek 3.15 Przykłady instalacji w technologii Valorga 
 

  
Instalacja w technologii VALORGA w Hanowerze (Niemcy), for proGEO, schemat wg  www.valorgainternational.fr 

 

  

http://www.valorgainternational.fr/
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3.3.4 Przewidywane poziomy recyklingu osiągnięte przez Miasto Toruń  

 

Ocenia się, że najważniejszym limitem gospodarowania odpadami, trudnym do wypełnienia 

przez Gminę Miasta Toruń w najbliższych latach będzie poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego odzysku odpadów o właściwościach surowców wtórnych (papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła) wynoszący docelowo w 2020 roku 50%. 

 

Tabela 3.5 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 

 

W związku z tym w ramach analizy wariantów zbierania, odbioru i zagospodarowania 

odpadów, jako podsumowanie przeprowadzono rozważania możliwości wypełnienia tego 

limitu.  

W pierwszej kolejności zweryfikowano jakie możliwe do osiągnięcia są poziomy w wariancie 

zerowym, czyli przy braku zdecydowanych działań zapewniających wzrost selektywnego 

zbierania czy też odzysku poprzez sortowanie w ZUOK – szczegółowe dane przedstawia 

poniższa tabela oraz wykres (słupek niebieski). Przewiduje się, że do roku 2020 w wariancie 

tym możliwe jest uzyskanie maksymalnie prawie 23% recyklingu, co jest zdecydowanie mniej 

niż wymagany limit. 

Tabela 3.6 Osiągnięte poziomy recyklingu dla wariantu zerowego 

 
[źródło: opracowanie własne] 

 

W kolejnym etapie jako wariant „podstawowy” oszacowano poziom recyklingu w przypadku 

realizacji rozbudowy zakładu o część mechaniczną, zgodnie z planami określonymi przez 

MPO (słupek zielony). W obliczeniach założono na wysokim poziomie efekty sortowania 

odpadów zmieszanych (8% - co daje wzrost o 100% względem dotychczasowej efektywności) 

i odpadów selektywnie zebranych (50% - co daje wzrost o 63% względem dotychczasowej 

efektywności). Bez względu na model selektywnego zbierania u źródła (odpady suche, 

wydzielony papier, czy też zbiórka szkła białego i kolorowego), przewiduje się, że do roku 

2020 możliwe jest uzyskanie maksymalnie 33% recyklingu, co także nie wypełnia limitu. 

Rok JM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECYKLINGOWE

Łącznie odzyskane Mg 5 019 5 019 5 195 5 378 5 571 5 772 5 980

Liczba mieszkańców (wg deklaracji) Mk 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

Wskaźnik wytwarzania odp. wg WPGO kg/Mk 295 261 284 285 288 291 294

Um pmts - udział recyklingowych % 46,8% 46,8% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3%

Wytworzone recyklingowe Mg 24 851 21 987 25 202 25 291 25 557 25 823 26 090

% recyklingu % 20,2% 22,8% 20,6% 21,3% 21,8% 22,4% 22,9%

% wymagany (LIMIT) % 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50%

% osiągnięty wg Spr. % 19,9% 22,3%
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Należy także zauważyć, że ze względu na przewidywany rok oddania inwestycji (2019), nie 

ma możliwości osiągnięcia limitu w roku 2018. Niemniej jednak ocenia się, że zrealizowanie 

rozbudowy części mechanicznej ZUOK w Toruniu, pozwoli w znaczący sposób podnieść 

poziom recyklingu (o ponad 11% limitu). Ocenia się zatem, że planowana modernizacja 

sortowni jest niezbędnym elementem zmierzającym do wypełnienia limitów w zakresie 

recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Konieczne są jednak inne, 

równoległe działania pozwalające zwiększyć strumień odpadów recyklingowych. Jako 

istotny element należy także wskazać, że w wariancie tym sortowany był cały strumień 

odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych (o kodzie 20 03 01), czyli nie 

przewidywano ich oddawania bezpośrednio do spalarni. 

Tabela 3.7 Osiągnięte poziomy recyklingu dla wariantu „podstawowego” 

 
[źródło: opracowanie własne] 

 

  Następnym etapem analizy było sprawdzenie jaki potrzebny jest wzrost ilości 

odpadów zbieranych selektywnie, aby w wyniku dalszego sortowania w ZUOK, osiągnąć 

wymagany poziom 50% w 2020 roku (słupek pomarańczowy). W tym celu modelowano 

procentowy [%] wzrost selektywnego zbierania odpadów u źródła, wskazujący o jaką część 

względem ilości zeszłorocznej wzrośnie zbiórka odpadów. Zakładając te same efekty 

sortowania w zakładzie co wcześniej, obliczono, że w latach 2018-2020 konieczny jest 

coroczny wzrost selektywnego zbierania wynoszący ok. 26 %. Sumaryczny wzrost w okresie 

3 lat wyniósłby wówczas ok. 96%.  

Tabela 3.8 Osiągnięte poziomy recyklingu dla wariantu „osiągnięcia limitów” 

 

 

Rok JM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECYKLINGOWE

Łącznie odzyskane Mg 5 019 5 019 5 195 5 378 5 571 8 399 8 680

Liczba mieszkańców (wg deklaracji) Mk 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

Wskaźnik wytwarzania odp. wg WPGO kg/Mk 295 261 284 285 288 291 294

Um pmts - udział recyklingowych % 46,8% 46,8% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3%

Wytworzone recyklingowe Mg 24 851 21 987 25 202 25 291 25 557 25 823 26 090

% recyklingu % 20,2% 22,8% 20,6% 21,3% 21,8% 32,5% 33,3%

% wymagany (LIMIT) % 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50%

% osiągnięty wg Spr. % 19,9% 22,3%

Rok JM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECYKLINGOWE

Łącznie odzyskane Mg 5 019 5 019 5 195 5 378 6 444 11 016 13 138

Liczba mieszkańców (wg deklaracji) Mk 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

Wskaźnik wytwarzania odp. wg WPGO kg/Mk 295 261 284 285 288 291 294

Um pmts - udział recyklingowych % 46,8% 46,8% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3%

Wytworzone recyklingowe Mg 24 851 21 987 25 202 25 291 25 557 25 823 26 090

prognozowany % recyklingu % 20,2% 22,8% 20,6% 21,3% 25,2% 42,7% 50,4%

% wymagany (LIMIT) % 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50%

% osiągnięty wg Spr. % 19,9% 22,3%



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 2 pt. „Modelowa koncepcja gospodarki odpadami” 

 

 

 
 

 

50 

Ocenia się, że osiągnięcie takiego celu, w stosunkowo krótkim czasie, jest niezmiernie 

trudne. Konieczne jest podjęcie szeregu równoległych działań, które wzajemnie będą się 

uzupełniać. Czynnikami zapewniającymi wypadkowy wzrost ilości odbieranych odpadów są 

przede wszystkim: 

a) efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów przez pojedynczego mieszkańca, 

wynikające z jego zaangażowania się w selektywną zbiórkę, stanowiące efekt między 

innymi prowadzonych działań i kampanii informacyjno-edukacyjnych; 

b) zwiększenie się odsetka właścicieli nieruchomości deklarujących selektywne zbieranie 

odpadów i rzeczywiście prowadzących selektywną zbiórkę, stanowiącego efekt 

oddziaływania większej opłaty za nieselektywne zbieranie odpadów. 

c) efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów na nieruchomościach 

niezamieszkałych, wynikające między innymi z ewentualnego objęcia ich gminnym 

systemem odpadowym i kreowania przez Gminę Miasta Toruń polityki cenowej za 

odbierane pojemniki z odpadami zmieszanymi i selektywnie zebranymi. 

 

Należy przyjąć, że waga każdego z powyższych czynników jest niemożliwa do empirycznego 

zmierzenia, ponieważ nie prowadzono badań i analiz w tym zakresie. Znaczenie każdego 

czynnika może być specyficzną cechą danej gminy i nie sposób jest obiektywnie ocenić jaki 

uzyskamy wzrost odbieranych selektywnie odpadów, stosując mniejsze lub większe 

oddziaływanie w postaci działań edukacyjnych, wzrostu opłaty czy też cen pojemników dla 

nieruchomości niezamieszkałych. 

W związku z powyższym wskazana jest realizacja równoległa wielu działań edukacyjnych 

i weryfikacja stawek opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami, ale jedynie 

w zakresie opłat za nieselektywne zbieranie odpadów. Osobną kwestią pozostaje decyzja czy 

należy podjąć uchwałę o objęciu systemem nieruchomości niezamieszkałych. 

Rysunek 3.16 Osiągnięte poziomy recyklingu w Toruniu (100% zmieszanych w Toruniu) 

 
[źródło: opracowanie własne] 
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  Kolejnym elementem analizy możliwości wypełnienia poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego odzysku odpadów o właściwościach surowców wtórnych 

(papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) było sprawdzenie jakie znaczenie może mieć 

kierowanie części strumienia odpadów zmieszanych do spalarni (30 tys. Mg/rok) i 

zmniejszanie w ten sposób ilości surowców jakie można odzyskać z tych odpadów poprzez 

sortowanie w ZUOK. Wyniki modelowania wskazują, że w latach 2018-2020 konieczny jest 

coroczny wzrost selektywnego zbierania wynoszący ok. 30%. Sumaryczny wzrost w okresie 

3 lat wyniósłby wówczas 116% - szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres oraz tabela.  

Ocenia się, że dodatkowe zwiększenie selektywnego zbierania odpadów o ok. 4% (z 26 do 

30%) będzie wyjątkowo trudnym zadaniem. W związku z tym należy dążyć, aby przynajmniej 

do roku 2022 nie dopuszczać do oddawania odpadów zmieszanych z bilansu 

zagospodarowania odpadów przez ZUOK w Toruniu. 

 

Rysunek 3.17 Osiągnięte poziomy recyklingu w Toruniu (zmieszane do spalarni) 

 
[źródło: opracowanie własne] 

 

Tabela 3.9 Osiągnięte poziomy recyklingu dla wariantu kierowania odpadów 
zmieszanych do spalarni. 

 
[źródło: opracowanie własne] 

  W ramach ostatniej analizy sprawdzono jakie zmiany w uzyskiwanych poziomach 
recyklingu wystąpią w przypadku przyjęcia do obliczeń danych o liczbie mieszkańców innych 

Rok JM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECYKLINGOWE

Łącznie odzyskane Mg 4 588 4 588 4 766 4 951 6 169 10 660 13 251

Liczba mieszkańców (wg deklaracji) Mk 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

Wskaźnik wytwarzania odp. wg WPGO kg/Mk 295 261 284 285 288 291 294

Um pmts - udział recyklingowych % 46,8% 46,8% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3%

Wytworzone recyklingowe Mg 24 851 21 987 25 202 25 291 25 557 25 823 26 090

prognozowany % recyklingu % 18,5% 20,9% 18,9% 19,6% 24,1% 41,3% 50,8%

% wymagany (LIMIT) % 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50%

% osiągnięty wg Spr. % 19,9% 22,3%



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 2 pt. „Modelowa koncepcja gospodarki odpadami” 

 

 

 
 

 

52 

niż z deklaracji – np. na podstawie gminnego rejestru mieszkańców. Szczegółowe wyniki 
przedstawia poniższa tabela. Z przedstawionych obliczeń wynika, że większa liczba 
mieszkańców spowoduje spadek uzyskanego poziomu o około 2,5%. 

Tabela 3.10 Osiągnięte poziomy recyklingu dla wariantu kierowania odpadów 
zmieszanych do spalarni oraz liczby mieszkańców wg rejestru UM. 

 
[źródło: opracowanie własne] 

 
  

Rok JM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECYKLINGOWE

Łącznie odzyskane Mg 4 588 4 588 4 766 4 951 6 169 10 660 13 251

Liczba mieszkańców (wg deklaracji) Mk 196 272 194 775 193 680 192 585 191 491 190 396 189 301

Wskaźnik wytwarzania odp. wg WPGO kg/Mk 295 261 284 285 288 291 294

Um pmts - udział recyklingowych % 46,8% 46,8% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3% 49,3%

Wytworzone recyklingowe Mg 27 097 23 791 27 118 27 059 27 189 27 315 27 438

prognozowany % recyklingu % 16,9% 19,3% 17,6% 18,3% 22,7% 39,0% 48,3%

% wymagany (LIMIT) % 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50%

% osiągnięty wg Spr. % 19,9% 22,3%
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3.4 Struktura organizacyjna i instytucjonalna funkcjonowania systemu 
 

W zakresie dotyczącym możliwych wariantów modeli systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi rozważono trzy zasadnicze modele modyfikacji rzeczonego systemu, 

opierające się na następujących założeniach kluczowych. W każdym z analizowanych 

wariantów uwzględniono również obowiązki Miasta Toruń wynikające z treści porozumienia 

międzygminnego z dnia 29 października 2009 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem 

Toruń. 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. 

Wariant I 
 

Powierzenie MPO Sp. z o.o. w Toruniu w formule in-house (stosownie do treści art. 67 ust. 1 
pkt 12 ustawy pzp wchodzącego w życie 1 stycznia 2017 r.) zadania Miasta Toruń 

polegającego na realizacji obowiązku odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych 
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Przedmiotowy wariant możliwy jest do zrealizowania jedynie w przypadku, gdy MPO 

Sp. z o.o. spełniać będzie przesłanki, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp 

tj. dopuszczające udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki: 

 zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-

3a; w przedmiotowym katalogu znalazły się jednostki sektora finansów publicznych, 

a zatem także gminy (vide art. 9 pkt 2 ustawy o finansach publicznych), 

 zamówienie udzielone zostanie osobie prawnej; warunek należy uznać za spełniony, 

ponieważ MPO jest spółką kapitałową, a zatem posiada osobowość prawną, 

 zamawiający sprawuje nad tą 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. Ze względu na to, że Miasto Toruń jest jedynym wspólnikiem 

przedmiotowej spółki i przysługują mu uprawnienia wynikające z regulacji kodeksu 

spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej ten warunek również 

należy uznać za spełniony, 

 ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę; stosownie do 

uzyskanych informacji udział spółki w rynku komercyjnym (odbiór odpadów z 

nieruchomości niezamieszkałych oraz z gmin ościennych jako wykonawca lub 

podwykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych wybrany w przetargu) w 

stopniu znacznym odbiega od przyjętej przez ustawodawcę proporcji 90%/10%. 

Spełnienie tego warunku łączyłoby się z koniecznością znacznego ograniczenia 

działalności MPO Sp. z o.o. w świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych na 

rzecz podmiotów innych niż gmina macierzysta, jednakże na potrzeby przedmiotowej 

części analizy przyjęto, iż możliwym jest tak znaczące ograniczenie działalności 

komercyjnej Spółki. 
 

Spełnienie wyżej przywołanych przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp warunkuje 

dopuszczalność udzielenia zamówienia in-house po dniu 1 stycznia 2017 r. 

Należy także założyć, że wynagrodzenie uzyskiwane przez MPO Sp. z o.o. z tytułu 

świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych stanowiłoby element rekompensaty, 

zatem koniecznym byłoby spełnienie także wymogów Decyzji 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). 
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Rysunek 3.18  Schemat wariantu instytucjonalnego I 

 
[Źródło: opracowanie własne] 

 

Jak już wcześniej wskazano wiodącym problemem wynikającym dla MPO SP. z o.o. byłaby 

konieczność znaczącej redukcji działalności komercyjnej w obszarze odbioru odpadów 

komunalnych, tak aby możliwym było spełnienie warunku, o którym stanowi art. 67 ust. 1 

pkt 12 lit b) ustawy pzp wchodzący w życie 1 stycznia 2017 r. 

 
Istotne ograniczenia w zakresie powierzenia zadań w formule in-house powodowane są 

także tym, iż: 

 wykonawca, któremu udzielono takiego zamówienia, których przedmiotem jest 

świadczenie usług użyteczności publicznej jest obowiązany wykonać kluczowe części 

tych usług, co powoduje daleko idące ograniczenie możliwości ewentualnego 

korzystania przez wykonawcę z usług podwykonawców, 

 co do zasady niedopuszczalność zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata (art. 142 

ustawy pzp) chyba, że wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje 

oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub 

jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem 

planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. Ponadto jeżeli 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. próg unijny (art. 11 ust. 8 ustawy 

pzp) zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa 

UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 
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 znacznie ograniczona jest możliwość modyfikacji treści umowy zawartej między 

wykonawcą a zamawiającym, ze względu na regulację art. 144 ustawy pzp. 

 
 

Wariant II 
Wykonywanie przez MPO Sp. z o.o. zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z 

obszaru gmin ościennych związanych z Miastem Toruń porozumieniami 

 
W proponowanym wariancie działaniem niezbędnym byłoby zawarcie porozumień między 

Miastem Toruń a gminami ościennymi funkcjonującymi w ramach tzw. Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

Stosownie do treści ar.t 74 ust. 1 usg istotą porozumienia międzygminnego jest powierzenie 

jednej z gmin określonych zadań publicznych. W analizowanym wariancie takim zadaniem 

publicznym byłoby zagospodarowanie odpadów komunalnych  z obszaru gmin, z którymi 

Miasto Toruń byłoby związane stosownymi porozumieniami. 

Istotą porozumienia międzygminnego jest przejęcie przez jedną z gmin obowiązku 

wykonywania zadań publicznych ciążącego na innych gminach (bądź gminie). 

W przeciwieństwie do związku nie tworzy się więc nowej struktury, osoby prawnej. 

Ustawodawca nie sprecyzował trybu zawierania porozumień komunalnych a uchwały 

w przedmiotowym zakresie podejmowane są przez rady zainteresowanych gmin, 

na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 12 usg, porozumienia zawierają natomiast organy 

wykonawcze. 

Gmina przejmująca zadania do wykonania na mocy porozumienia międzygminnego 

wykonuje je w swoim imieniu. 

Zgodnie z ust. 2 art. 74 usg gmina wykonująca zadanie 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. Porozumienie 

zatem powinno zawierać więc wyraźne zobowiązanie gminy przekazującej zadanie do 

poniesienia odpowiednich kosztów wykonania zadania, w szczególności ich wysokości, i 

termin zapłaty. 
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Rysunek 3.19  Schemat wariantu instytucjonalnego II 

 
[Źródło: opracowanie własne] 

 
Omawiany wariant w przypadku realizacji pozwala zagwarantować, że strumień odpadów 

będzie kierowany do instalacji, których właścicielem jest MPO w Toruniu Sp. z o.o., a zatem 

powoduje zminimalizowanie ryzyka niewykorzystanych mocy przerobowych 

przedmiotowych instalacji. 

 
 

Wariant III 
Objęcie systemem gminnym odbioru odpadów komunalnych nieruchomości 

niezamieszkałych na terenie Miasta Torunia, zgodnie z regulacją art. 6c ust. 2 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). 

 
Prezentowany wariant zakłada, iż Rada Miasta Torunia podejmuje uchwałę, o której stanowi 

art. 6c ust. 2 ucpg tj. postanawia, o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, co powoduje włączenie takich nieruchomości do 

systemu gminnego. 

 
Usługa odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych nie może jednakże zostać objęta 

instytucją zamówienia in-house, gdyż możliwość taka została expressis verbis wyłączona 

przez ustawodawcę we wchodzącym w życie art. 6c ust. 2a ucpg. 
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Art. 6c ust. 2a w sposób wyraźny stanowi, że w przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, 

o której mowa w ust. 2, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

jest obowiązany zorganizować przetarg w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie i 

zagospodarowanie takich odpadów. 

 
Rysunek 3.20 Schemat wariantu instytucjonalnego III 

 
[Źródło: opracowanie własne] 

 

Przyjęcie takiego rozwiązania skutkuje zatem: 

 koniecznością wypowiedzenia przez przedsiębiorców odbierających odpady z 

nieruchomości niezamieszkałych, umów zawartych z właścicielami nieruchomości na 

odbiór odpadów komunalnych, 

 możliwym ograniczeniem przychodów MPO Sp. z o.o. z tytułu wykonywanej usługi 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 

 wyłączeniem przez okres wykonywania zamówienia publicznego przez wykonawcę, 

jakiejkolwiek konkurencji w obszarze usługi odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 

 koniecznością złożenia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; ustalona opłata w 

przypadku nieuiszczenia podlega egzekucji administracyjnej; 

Objęcie nieruchomości niezamieszkałych systemem gminnym skutkuje również tym, że 

wzrastają możliwości uszczelnienia systemu odbioru odpadów komunalnych. 
 
Gmina, a konkretnie jej organ wykonawczy może korzystać z uprawnień kontrolnych, 

o których stanowi art. 9u ucpg. Do kontroli tej stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 p.o.ś. 

Organ wykonawczy gminy może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych 
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pracowników podległych sobie urzędów lub funkcjonariuszy straży gminnych. Zakres 

uprawnień kontrolnych obejmuje: 

 wstęp wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 

nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren; 

 przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; 

 żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób 

w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

 żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek 

z problematyką kontroli. 

Artykuł 379 ust. 6 p.o.ś. zobowiązuje kierownika kontrolowanego podmiotu oraz 

kontrolowaną osobę fizyczną do umożliwienia przeprowadzenia kontroli. Z tym wiąże się 

przepis sankcyjny zamieszczony w art. 225 § 1 k.k. w brzmieniu - Kto osobie uprawnionej do 

przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do 

pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 

Oczywiste jest, że art. 225 § 1 k.k. dotyczy nie tylko najważniejszego organu kontrolnego, 

jakim jest Inspekcja Ochrony Środowiska, lecz także innych organów upoważnionych do 

kontroli w zakresie ochrony środowiska, jakimi są m.in. organy wskazane w art. 379 p.o.ś. 

Organ wykonawczy gminy posiada także uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach 

o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. 

 

3.5 Analiza możliwych rozwiązań docelowego systemu 
 

System gospodarowania odpadami komunalnymi charakteryzuje duża złożoność. Jak 

wskazano w poprzednich częściach dokumentu istnieje wiele płaszczyzn oraz możliwych 

rozwiązań kształtujących system na terenie Miasta Toruń. Złożoność analizowanych 

rozwiązań wymaga wsparcia procesu decyzyjnego poprzez zastosowanie tzw. Analizy 

wielokryterialnej. Wykorzystywana jest ona do oceny i wyboru optymalnego rozwiązania 

spośród wielu możliwych alternatyw. Narzędzie to umożliwia w szczególności uwzględnienie 

w procesie oceny jednocześnie wielu kryteriów. 

Analizowane scenariusze, które uwzględniono w toku analizy wielokryterialnej są pochodną 

przyjętych wariantowych modeli systemu (jego składowych) i uwzględniają: 

  Model zbiórki u źródła: 

o Obecny – funkcjonujący aktualnie na terenie Miasta Torunia, 

o Zgodny z rozporządzeniem – model, w którym mieszkańcy dokonują zbiórki 

u źródła dodatkowo papieru, 
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o Model rozszerzony (uwzględniający zbiórkę u źródła dodatkowej frakcji odpadu) 

 Formę prawną realizacji zadań odbioru i zagospodarowania przez MPO Sp. z o.o. 

w Toruniu: 

o Obecny in-house – realizacja zadań powierzonych w zakresie zagospodarowania 

odpadów komunalnych, 

o  In-house Toruń – realizacja zadań powierzonych w zakresie odbioru 

(n. zamieszkałe) i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Miasta 

Toruń, 

o  In-house zarówno dla Torunia jak i gmin ościennych - realizacja zadań 

powierzonych w zakresie odbioru (nieruchomości zamieszkałe) 

i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Miasta Toruń oraz 

Gminach ościennych (poprzez porozumienie Międzygminne) 

 Organizację systemu w Toruniu: 

o Zachowanie stanu aktualnego, w którym system obejmuje jedynie nieruchomości 

zamieszkałe; 

o Rozszerzenie systemu o nieruchomości niezamieszkałe; 

 Wariant współpracy z Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 

(ZTPOK) w Bydgoszczy. Przewidziano następujące możliwe scenariusze: 

o 30 tys. Mg odpadów zmieszanych kierowanych jest bezpośrednio do ZTPOK, 

o  Cały strumień odpadów zmieszanych kierowany jest do miejskiej instalacji 

będącej w posiadaniu MPO, do Bydgoszczy trafia zaś tzw. balast,  

o  Cały strumień zmieszanych z Torunia kierowany jest do ZTPOK. 
 

Ocena wariantów przy zastosowaniu analizy wielokryterialnej polegała na wycenie zagrożeń 

oraz szans, które związane są z wdrożeniem poszczególnych rozwiązań. Dokonuje się tego 

poprzez przydzielenie im odpowiedniej oceny oraz istotności danego czynnika.  

 
Kategoria Skala i waga ryzyka 

Akceptacja społeczna proponowanych rozwiązań 
przez społeczność lokalną Gminy Miasta Toruń 

Skala ocen 0-1, waga ocen - 2 

Ryzyko nieosiągnięcia limitów recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia (na skutek 
skierowania strumienia do ZTPOK 

Skala ocen 0-3, waga ocen - 2 

Możliwość kreowania bodźców motywacyjnych przez 
Miasto w zakresie nieruchomości niezamieszkałych 

Skala ocen 0-1, waga ocen - 1 

Ryzyko procesu formalnego wdrożenia rozwiązania Skala ocen 0-1, waga ocen - 1 

Wzrost jednostkowego kosztu zagospodarowania na 
skutek oddania do ZTPOK strumienia odpadów 
zmieszanych 

Skala ocen 0-2, waga ocen - 1 

Wzrost kosztów odbioru w skutek rozszerzenia liczby 
frakcji odbieranych u źródła 

Skala ocen 0-2, waga ocen - 1 

Niezgodność modelu zbiórki z obowiązującym Skala ocen 0-1, waga ocen - 3 
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Kategoria Skala i waga ryzyka 

rozporządzeniem 

Utrudnione możliwości dofinansowania z UE Skala ocen 0-1, waga ocen - 3 

Utrata strumienia przez MPO na skutek konieczności 
ograniczenia dochodów komercyjnych w celu 
osiągnięcia wymaganego limitu 10/90 

Skala ocen 0-3, waga ocen - 2 

Ryzyko przetargu w Toruniu i Ew. przegranej 
podmiotu miejskiego 

Skala ocen 0-2, waga ocen - 1 

[Źródło: opracowanie własne] 

 
 

W oparciu o analizy poszczególnych wariantów możliwego rozwoju systemu w Mieście 

Toruniu uzyskano punktacje poszczególnych opcji – dane szczegółowe stanowią załącznik do 

dokumentu. Na poniższym wykresie wskazano jak kształtowały się wyniki punktowe 

poszczególnych wariantów (rekomendowany do wdrożenia wariant powinien uzyskać jak 

najmniej punktów). 

 

 
[Źródło: opracowanie własne] 

 

W oparciu o wyniki analiz należy wskazać, iż wariantem, który charakteryzuje się najniższym 

ryzykiem i kosztem wdrożenia jest wariant: 

 Zbiórki selektywnej zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem (zgodnie, z którym 

właściciele nieruchomości zobowiązani będą do segregacji takich frakcji jak tworzywa 

sztuczne, papier, szkło) – wariant ten charakteryzuje się przede wszystkim optymalnością 

kosztową. Zwiększenie zbieranych frakcji u źródła wiąże się z istotnym wzrostem 

kosztów, natomiast przyrost wzrostu kosztów nie rekompensują zauważalnie wyższe 

wskaźniki odbieranych frakcji selektywnych, 

 Wariant realizacji przez MPO usług będących obecnie w zakresie powierzenia, 

tj. zagospodarowania odpadów komunalnych. Wdrożenie wariantu powierzenia 

jednostce zadań z zakresu odbioru odpadów, przy obecnej strukturze funkcjonowania 
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Spółki wiązałoby się z koniecznością znacznego ograniczenia uzyskiwanych przychodów 

poza działalnością powierzoną, 

 System obejmujący tak jak dotychczas nieruchomości zamieszkałe.  

Nieruchomości niezamieszkałe stanowią istotny elementy całokształtu systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Jednakże wpływ strumienia 

generowanego na tego typu nieruchomościach na całokształt osiąganych poziomów np. 

limitu PMTS jest ograniczony. Na obszarze Gminy Miasta Toruń nieruchomości 

niezamieszkałe odpowiadają za powstanie około 20-25% odpadów komunalnych ogółem.  

 

Jak można zaobserwować po obserwacjach systemów, w których nieruchomości te 

zostały objęte systemem, deklarowanie zbiórki selektywnej przez właścicieli posesji 

niezamieszkałych wykazuje względnie niski poziom w porównaniu do właścicieli posesji 

zamieszkałych. Skutkuje to tym, iż i tak przeważająca część właścicieli nie decyduje się na 

segregację odpadów u źródła. Jednakże objęcie nieruchomości niezamieszkałych 

systemem umożliwia kreowanie bodźców motywacyjnych (finansowych) przez Miasto 

poprzez takie ukształtowanie polityki opłat (opłat naliczanych od odebranego 

pojemnika), aby maksymalizować efekty zbiórki selektywnej u źródła. Stąd w analizie 

wielokryterialnej uwzględnione zostało kryterium „Możliwość kreowania bodźców 

motywacyjnych przez Miasto w zakresie n. niezamieszkałych”. W ramach kryterium 

przyznawane zostały oceny: 

o 1 – w przypadku braku możliwości kreowania efektywnych bodźców 

motywacyjnych – sytuacja taka ma miejsce gdy nieruchomości te nie zostały 

objęte systemem, 

o 0 – w przypadku możliwości kreowania efektywnych bodźców motywacyjnych – 

sytuacja taka ma miejsce gdy nieruchomości te zostaną objęte systemem. 

Takie ukształtowanie oceny pozwala na włączenie jej do analizy ryzyk proponowanych 

rozwiązań, tj. 1 oznacza podwyższone ryzyko dla systemu – ryzyko pogorszenia jakości i 

efektywności funkcjonowania systemu. 

Należy w tym miejscu wskazać, iż miejski podmiot, których posiada znaczny udział 

rynkowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych i zabiega o nakłonienie właścicieli do zbiórki selektywnej poprzez 

stosowanie atrakcyjniejszych cenowo ofert odbioru. Możliwości te są jednak znacznie 

utrudnione poprzez rynkowy charakter usług oferowanych przez podmiot miejski na tym 

rynku, zatem w przypadku utraty atrakcyjności cenowej usług właściciele mogą zmienić 

ofertę na atrakcyjniejszą przez podmioty konkurencyjne. Miasto poprzez kształtowanie 

polityki opłat zgodnie z uzasadnionym rachunkiem może efektywniej wpływać na decyzje 

właścicieli (np. oferując znacznie niższe stawki odbioru odpadów zebranych selektywnie 

podnosząc przy tym istotnie opłaty za odpady zmieszane). 
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Oprócz możliwości wdrożenia bodźców motywacyjnych dla właścicieli posesji 

niezamieszkałych należy jednak wskazać na społeczny wydźwięk proponowanych zmian. 

Właściciele nieruchomości w chwili obecnej posiadają stosowne umowy na odbiór 

odpadów komunalnych optymalizując swój rachunek ekonomiczny. Jak pokazują liczne 

przykłady objęcie nieruchomości niezamieszkałych wpływa częstokroć na istotny wzrost 

kosztów prowadzonej działalności, co wiąże się z niekorzystnym odbiorem tego typu 

zmian.  Stąd w analizie wielokryterialnej uwzględnione zostało kryterium „Akceptacja 

społeczna proponowanych rozwiązań przez społeczność lokalną Gminy Miasta Toruń”. W 

ramach kryterium przyznawane zostały oceny: 

o 0 – w przypadku braku wpływu na ocenę społeczną proponowanych zmian 

(właściciele zachowują stan istniejący nie wpływający na koszty ich działalności) – 

sytuacja taka ma miejsce gdy nieruchomości te nie zostały objęte systemem, 

o 1 – w przypadku wpływu na negatywną ocenę społeczną proponowanych zmian 

(właściciele zobowiązani są do zadeklarowania sposobu zbierania odpadów oraz 

uiszczania uchwalonych stawek opłat) – sytuacja taka ma miejsce gdy 

nieruchomości te zostaną objęte systemem. 

 

W zakresie analizy wariantowej objęcia posesji niezamieszkałych systemem, należy 

wskazać, iż szczelność systemu w znacznej mierze jest zapewniona przez miejski podmiot 

mający dominujący udział rynkowy w odbiorze odpadów z terenu nieruchomości 

niezamieszkałych. Ewentualne objęcie tych nieruchomości systemem, oznaczałoby 

konieczność zorganizowania przetargu na odbiór co wiąże się z istotnym ryzykiem dla 

MPO. Należy jednak wskazać, iż w przypadku gdy selektywna zbiórka przez mieszkańców 

w przyszłości okazałaby się niewystarczająca, obejmując te nieruchomości Miasto 

mogłoby realnie kształtować postawy proekologiczne wśród właścicieli niezamieszkałych 

(np. poprzez bodziec finansowy) – z którego podmiot miejski korzystać może w 

ograniczonym zakresie. Jednakże uwzględniając wszelkie czynniki na dzień analiz 

rekomendowane jest utrzymanie systemu w tym zakresie niezmienione, 

 Kierowanie strumienia odpadów zmieszanych do instalacji w znaczący sposób przyczynia 

się do zmniejszenia ryzyka nieosiągnięcia limitów odzysku, do którego zobowiązany jest 

samorząd. Skierowanie strumienia w pierwszej kolejności do instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów zgodne jest z kryteriami ekologicznymi (istnieje 

możliwość odzyskania surowców wtórnych, które w przeciwnym razie uległyby spaleniu 

w ZTPOK i bezpowrotnie utracone).  
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4. DOCELOWY REKOMENDOWANY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI 
  

4.1 Kierunek rozwoju selektywnej zbiórki odpadów oraz systemów odbioru 
odpadów komunalnych 

 

Na podstawie analizy wariantów zbierania, odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie 

Gminy Miasta Toruń, wskazuje się następujące kierunki docelowego rozwoju selektywnej 

zbiórki i odbioru odpadów komunalnych: 

1. Optymalnym wariantem selektywnego zbierania odpadów na terenie nieruchomości jest 

osobna zbiórka do następujących pojemników lub worków: 

 kolor niebieski –przeznaczone do zbierania papieru i tektury; 

 kolor żółty – przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych i metali, 

 kolor zielony - przeznaczone do zbierania szkła kolorowego i szkła bezbarwnego; 

 kolor brązowy - przeznaczone do zbierania bioodpadów. 

 

 
[źródło: opracowanie własne] 
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2. W rekomendowanym wariancie przewidującym wspólną zbiórkę szkła białego i 

kolorowego, w związku z nowym rozporządzeniem, konieczne będzie wskazanie jako 

właściwego, wspólnego pojemnika w kolorze zielonym. Obecnie do zbiórki szkła 

kolorowego służy pojemnik biały. 

3. Zmiana modeli zbiórki odpadów „u źródła” wymagać będzie zmiany uchwał regulujących 

gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń, w tym Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. 

4. Uwzględniając termin zakończenia obowiązującej umowy na odbiór odpadów z Gminy 

Miasta Toruń, przewiduje się, że nowy model selektywnego zbierania odpadów zacznie 

obowiązywać od początku 2018 r. 

5. W zakresie odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych przewiduje się, że od 2018 

roku wprowadzona zostanie nowa usługa dla właściciela nieruchomości w ramach opłaty 

„śmieciowej” podstawienia kontenera na gruz i jego odbiór, limitowanej od jednego 

kontenera określonej pojemności rocznie (np. 1 m3). 

6. W celu zapewnienia zdecydowanego wzrostu selektywnego zbierania odpadów 

nadających się do recyklingu w latach 2018-2020, konieczne jest w najbliższych latach 

wdrożenie szeregu równoległych działań zapewniających wypadkowy wzrost ilości 

odbieranych odpadów w sposób selektywny. 

7. Przewiduje się, że pozostałe elementy zbierania i odbioru odpadów na terenie Gminy 

Miasta Toruń, niepowiązane z modelem określającym kolory pojemników i zbierane 

w nich frakcje, będą kontynuowane zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami. 

 

4.1.1 Kierunki działań w celu wypełnienia poziomów recyklingu surowców wtórnych 
 

  Osiągnięcie przez Gminę Miasta Toruń nakazanych prawem poziomów recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła, w perspektywie 2020 roku będzie niezmiernie trudne. 

Ocenia się, że konieczne jest podjęcie szeregu równoległych działań, które wzajemnie będą 

się uzupełniać. Czynnikami zapewniającymi wypadkowy wzrost ilości odbieranych odpadów 

selektywnie zebranych są przede wszystkim: 

a) efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów przez pojedynczego mieszkańca, 

wynikające z jego zaangażowania się w selektywną zbiórkę, stanowiące efekt między 

innymi prowadzonych działań i kampanii informacyjno-edukacyjnych; 

b) zwiększenie się odsetka właścicieli nieruchomości deklarujących selektywne zbieranie 

odpadów i rzeczywiście prowadzących selektywną zbiórkę, stanowiącego efekt 

oddziaływania większej opłaty za nieselektywne zbieranie odpadów. 
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c) efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów na nieruchomościach 

niezamieszkałych, wynikające między innymi z ewentualnego objęcia ich gminnym 

systemem odpadowym i kreowania przez Gminę Miasta Toruń polityki cenowej za 

odbierane pojemniki z odpadami zmieszanymi i selektywnie zebranymi. 

Niezależnym działaniem jest także rozbudowa części mechanicznej ZUOK w Toruniu. 

 

Należy przyjąć, że waga każdego z powyższych czynników jest niemożliwa do empirycznego 

zmierzenia, ponieważ nie prowadzono badań i analiz w tym zakresie. Znaczenie każdego 

czynnika może być specyficzną cechą danej gminy i nie sposób jest obiektywnie ocenić jaki 

uzyskamy wzrost odbieranych selektywnie odpadów, stosując mniejsze lub większe 

oddziaływanie w postaci działań edukacyjnych, wzrostu opłaty czy też cen pojemników dla 

nieruchomości niezamieszkałych. 

W związku z powyższym wskazana jest realizacja równoległa wielu działań edukacyjnych i 

organizacyjnych oraz weryfikacja stawek opłat dla mieszkańców za gospodarowanie 

odpadami, w szczególności w zakresie opłat za nieselektywne zbieranie odpadów. Osobną 

kwestią pozostaje decyzja czy należy podjąć uchwałę o objęciu systemem nieruchomości 

niezamieszkałych. 

Ad. a) Działaniami wpływającymi na efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów przez 
pojedynczego mieszkańca mogą być między innymi: 
- różnorodne akcje informacyjno-edukacyjne wynikające z realizacji „Strategii 

działań informacyjno-edukacyjnych związanych z wdrożeniem od 2018 r. nowego 
systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń”; 

- ujednolicenie systemu selektywnej zbiórki na terenie całego miasta poprzez 
wprowadzenie wszędzie zbiórki „Papieru” i „Bio” oraz właściwe oznakowanie 
pozostałych pojemników lub worków do selektywnego zbierania (zgodnie z rozp. 
z 29.12.2016. Dz. U. z 2017 r. poz. 19). 

- prowadzenie kontroli poprawności gromadzenia odpadów, szczególnie w sposób 
selektywny oraz reagowanie przez odpowiedzialne służby na wszelkie przejawy 
nieprawidłowości. 

- wprowadzenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników oraz 
wykorzystywanie tego narzędzia w różnorodnych działaniach organizacyjnych 
mobilizujących mieszkańców do efektywniejszego selektywnego zbierania 
odpadów. Mogą to być działania w postaci restrykcji (upomnień, „żółtych 
kartek”, wydanie decyzji o wyższej opłacie), ale też nagród (konkursy na najlepiej 
segregującą nieruchomość itp., indywidualne bonusy, nagrody zbiorowe dla 
osiedli). 

- wdrożenie systemu zarządzania boksami śmietnikowymi, pozwalającego 
optymalizować ilość ustawionych pojemników na dane frakcje i częstotliwość 
odbioru, w tym: opracowanie dobrych praktyk w zakresie parametrów 
technicznych jakie powinny spełniać boksy/wiaty śmietnikowe; opracowanie 
dobrych praktyk w zakresie zasad formalno-prawnych związanych z zarządzaniem 
boksami/wiatami śmietnikowymi; wdrożenie programu przebudowy i 
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modernizacji boksów śmietnikowych leżących na terenach Gminy Miasta Toruń i 
pozostałych terenach; 

- ewentualne zmiany określające częstotliwość odbierania odpadów (selektywnych 
i zmieszanych) oraz minimalne pojemności pojemników do ich gromadzenia. 
Zmiany te mogą zmierzać do ograniczania ilości odbieranych odpadów 
zmieszanych oraz oferowania zwiększonego odbioru odpadów selektywnie 
zebranych. Wprowadzenie tych zmian samo w sobie nie spowoduje jednak 
wzrostu selektywnej zbiórki, a wynikać powinno z faktycznego wzrostu ilości 
zbieranych odpadów selektywnych na nieruchomościach będących efektem 
innych działań. Wskazane jest także, aby zmiany częstotliwości i minimalnych 
pojemności pojemników wynikały z analizy danych statystycznych uzyskanych 
dzięki wprowadzeniu systemu elektronicznej ewidencji pojemników. 

- dalszy rozwój systemu pojemników podziemnych na terenie Zespołu 
Staromiejskiego, a także w innych częściach miasta, w lokalizacjach 
utrudniających postawienie pojemników naziemnych (np. realizacja pojemników 
podziemnych przez deweloperów na nowopowstających osiedlach). 

Ad. b) W celu zwiększenia odsetka właścicieli nieruchomości deklarujących selektywne 
zbieranie odpadów proponuje się podjęcie następujących działań: 
- ujęcie w zmienianej uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
większej opłaty za nieselektywne zbieranie odpadów; 

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wskazujących na korzyści 
selektywnego zbierania odpadów. 

Ad. c) Działaniami wpływającymi na efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów na 
nieruchomościach niezamieszkałych, oprócz podobnych działań jak dla nieruchomości 
zamieszkałych (za wyjątkiem systemu elektronicznej ewidencji pojemników), mogą 
być między innymi: 
- prowadzenie kontroli podpisanych umów na odbiór odpadów, nie tylko pod 

kątem samego ich posiadania, ale także przestrzegania zapewnienia minimalnej 
ich pojemności w dostosowaniu do rodzaju i skali prowadzonej działalności; 

- egzekwowanie przepisów prawa w przypadku akcyjnej zbiórki surowców 
wtórnych (np. w szkołach), przewidujących, że odbiór zebranych odpadów 
prowadzony jest jedynie przez podmiot wpisany do właściwego rejestru 
gminnego i składający stosowne sprawozdania o odpadach komunalnych do 
gminy; 

- wdrożenie dodatkowych rozwiązań polegających na ustawieniu pojemników 
(koszy) zapewniających selektywne zbieranie papieru, metali i tworzyw oraz szkła 
na terenach i obiektach użyteczności publicznej, będących w zarządzie miejskich 
jednostek (np. kosze uliczne, w parkach lub placach zabaw). W szczególności 
należy rozważyć wprowadzenie takiego rozwiązania na terenie Zespołu 
Staromiejskiego względem koszy ulicznych. 

 
W celu zwiększenia ilości odpadów recyklingowych, pozwalającej osiągnąć przez Gminę 

Miasta Toruń nakazanych prawem poziomów recyklingu, proponuje się także podjąć 

działania zmierzające do uwzględnienia w sprawozdaniach rocznych ilości odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zbieranych w punktach skupu 
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surowców wtórnych. Odnośnie punktów skupu należy zaznaczyć, że obowiązujący układ 

prawny jest nieprecyzyjny i oficjalnie punkty skupu surowców wtórnych nie uczestniczą w 

gminnym systemie sprawozdawczym gospodarowania odpadami. Prowadzenie punktu 

skupu surowców wtórnych nie jest traktowane jako odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, może być jednak zaliczone jako „zbieranie w inny sposób”. 

Zgodnie z pismem Ministra Środowiska z dnia 30.03.2017 (DGO-I.070.9.2017.ER) 

rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań […] (Dz. U. poz.934) 

w zał. nr 4 wskazuje w przypisie nr 11, że przy obliczaniu poziomu recyklingu można brać pod 

uwagę odpady zebrane w inny sposób. W związku z tym gmina może wystąpić do punktu 

skupu o udzielenie informacji dotyczącej masy i sposobu zagospodarowania tych odpadów 

(należy przy tym zaznaczyć, że informacja taka udzielana byłaby dobrowolnie). Rekomenduje 

się podjęcie przez Gminę Miasta Toruń współpracy z punktami skupu surowców wtórnych w 

tym zakresie. Zgodnie z pismem Ministra Środowiska z dnia 30.03.2017 (DGO-

I.070.9.2017.ER) kwestia składania sprawozdań przez prowadzących punkty skupu surowców 

wtórnych zostanie przeanalizowana na etapie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

4.2 Zapotrzebowanie na punkty selektywnego zbierania odpadów  
 

Aktualnie na terenie Miasta Toruń funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK): 

 przy ulicy Kociewskiej 35 (w sąsiedztwie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych), 

 przy ul. Dwernickiego 15-15a (w południowej części miasta). 

Łączna ilość odpadów zbieranych na PSZOK wynosi około 2000 Mg, co w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca wynosi około 10 kg rocznie, ok. 2,5% całego odbieranego w Toruniu 

strumienia odpadów i ok. 8,8% odpadów selektywnie zebranych. Dominującą grupą 

zbieranych odpadów są odpady budowlano-remontowe – ok. 83%. Ocenia się, że aktualne 

efekty zbierania na PSZOK-ach są porównywalne do innych miast i brak jest przesłanek 

wskazujących potrzebę realizacji nowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 
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Rysunek 4.1 Przykładowe ilości odpadów zbieranych na PSZOK w kg/Mk i % względem 
odpadów selektywnie zebranych 

  
[źródło: 28]       [źródło: 28] 

 

Szacuje się, że w dużych miastach jeden punkt gromadzenia odpadów powinien przypadać 

max. na 80.000-100.000 mieszkańców [28]. W Planie Gospodarki Odpadami dla miasta 

Wrocławia na lata 2009–2012 założono, że jeden punkt powinien obsługiwać ok. 40–50 tys. 

mieszkańców i obsługiwać teren w promieniu ok. 5–8 km [28]. W Berlinie 1 PSZOK przypada 

natomiast na 227 tys. mieszkańców [28]. Średnio na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, jeden PSZOK przypada na prawie 17,5 tys. mieszkańców, wielkość tą 

zdecydowanie zaniżają jednak gminy wiejskie, które zgodnie z przepisami zobowiązane są 

posiadać przynajmniej jeden PSZOK.  

Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się, że do 2030 roku terenie Miasta Toruń nie 

będzie rozwijana sieć PSZOK – funkcjonować będą dwa istniejące punkty. Można przyjąć, że 

w Toruniu jeden PSZOK przypada na ok. 100 tys. mieszkańców, co zgodne jest z zalecanymi 

poziomami w tym zakresie [28, 32]. Liczba, charakterystyka techniczna i sposób 

funkcjonowania istniejących PSZOK-ów w Toruniu są wystarczające do zapewnienia 

optymalnego zbierania odpadów niebezpiecznych i innych odpadów przekazywanych przez 

mieszkańców. 
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Rysunek 4.2 Ilość PSZOK (w stosunku do liczby mieszkańców)  

 
[źródło: KPGO 2016] 

Rysunek 4.3 Ilość PSZOK (powierzchnia w km2 obsługiwana przez 1 PSZOK) 

 
[źródło: KPGO 2016] 
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Tabela 4.1 Przewidywane ilości [Mg] odpadów zbieranych łącznie na dwóch PSZOK w Toruniu  

 

 
 

Rok JM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PSZOK

papier i  tektura Mg/rok 0 0 0 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32

tworzywa sztuczne Mg/rok 0 0 0 12 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 21

15 01 06 (wymieszane 

opakowaniowe)
Mg/rok 25,5 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szkło kolorowe 15 01 07, 17 02 02 Mg/rok 5,0 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10

szkło białe 15 01 07, 17 02 02 Mg/rok 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

metale Mg/rok 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

16 01 03 opony Mg/rok 10,2 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 21

budowlane, remontowe Mg/rok 1 640,7 1 674 1 707 1 741 1 776 1 811 1 848 1 885 1 922 1 961 2 000 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208

ulegające biodegradacji (zielone 20 

02 01)
Mg/rok 161,0 169 178 186 196 205 216 227 238 250 262 275 289 304 319 335

20 01 10 odzież Mg/rok 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 03 07 gabaryt Mg/rok 168,2 177 185 195 204 215 225 237 249 261 274 288 302 317 333 350

niebezpieczne:  lampy fluo…, kwasy, 

farby, leki, baterie
Mg/rok 3,4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7

urzadzenia AGD Mg/rok 36,9 39 41 43 45 47 49 52 55 57 60 63 66 70 73 77

łącznie odpady na PSZOK Mg/rok 2 052 2 105 2 160 2 217 2 275 2 336 2 398 2 463 2 530 2 598 2 669 2 743 2 819 2 897 2 979 3 062
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4.3 Zasady ustalania zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów 
oraz wytyczne postępowania z pojemnikami na terenie nieruchomości 

 

Jednym z elementów rzutujących na zapotrzebowanie na pojemniki do zbierania odpadów są 

zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (uchwała 

nr 300/2016 z 12.05.2016 r.), określające rodzaje i minimalne pojemności pojemników. 

Zgodnie z § 11. 1. właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości 

w pojemniki […] o pojemności wynoszącej minimum: 

1) 0,05 m3 na 1 mieszkańca/ 1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej; 

2) 0,003 m3 na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika/ 1 tydzień w szkołach wszelkiego 

typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach; 

3) 0,015 m3 na 1 łóżko/ 1 tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, 

pensjonatach, internatach, domach akademickich, bursach, noclegowniach, 

schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej; 

4) 0,010 m3 na 1 pracownika/1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, 

produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, 

przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach 

biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;  

5) 0,015 m3 na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych; 

6) 0,010 m3 na 1 pracownika/1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych 

zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, 

kwiaciarnie; 

7) 0,010 m3 na 1 pracownika/1 tydzień w punktach handlowych innych niż wskazane w 

pkt 6 oraz w co najmniej 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu; 

8) 0,020 m3 na 1 działkę/ 1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 

października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników 

winna być dostosowana do ilości powstających odpadów; 

9) 0,010 m3 na 1 pracownika/1 tydzień w urządzonych targowiskach, halach targowych, 

giełdach z zastrzeżeniem, że każdy z tych punktów winien być wyposażony w 1 kosz 

uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego terenu; 

10) 0,005 m3 na 1 miejsce postojowe /1 tydzień w zespołach garaży. 

Przewiduje się, że powyższe zasady będą miały nadal zastosowanie. Proponuje się, aby 

ewentualna zmiana minimalnych pojemności pojemników wynikała z oceny 

wykorzystywania pojemników po wprowadzeniu systemu elektronicznej ewidencji 

pojemników (np. chipów, kodów kreskowych itp.) oraz na podstawie wyników kontroli 

podpisanych umów na odbiór odpadów i wystawionych pojemników, prowadzonych na 
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nieruchomościach niezamieszkałych. Możliwe jest wówczas rozważenie ograniczenia 

pojemności pojemnika na zmieszane odpady komunalne, na rzecz nielimitowanej 

pojemności pojemników na odpady zbierane selektywnie, a także ogólne podniesienie 

minimalnej pojemności pojemników. Dodatkowo rekomenduje się uszczegółowienie zapisów 

Regulaminu wskazujących, że minimalna pojemność pojemnika powinna być dostosowana 

do rodzaju i skali prowadzonej działalności. Pojemniki powinny zapewnić zgromadzenie 

wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, tak aby nie dopuścić do 

ich wysypywania.  

 
  W celu osiągnięcia wzrostu selektywnego zbierania odpadów u źródła konieczne jest 
podjęcie działań zapewniających między innymi efektywniejsze selektywne zbieranie 
odpadów przez pojedynczego mieszkańca, wynikające z jego zaangażowania się w 
selektywną zbiórkę. W tym celu proponuje się rozważenie wdrożenia niżej przytoczonych 
możliwych działań organizacyjnych związanych ze szczegółowym postępowaniem z 
pojemnikami na terenie nieruchomości: 
1) Wprowadzenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników (np. chipów, kodów 

kreskowych itp.), umożliwiającego przypisanie pojemnika do nieruchomości i monitoring 
jego odbioru, wypełnienia i poprawności zbieranego odpadu - sortowania. 

2) W zabudowie wielorodzinnej wprowadzenie systemu geoprzestrzennej ewidencji 
boksów/wiat śmietnikowych, umożliwiającego przypisanie do nich budynków i klatek 
schodowych oraz ustawionych w nich pojemników. Wdrożenie systemu zarządzania 
boksami śmietnikowymi, pozwalającego optymalizować ilość ustawionych pojemników 
na dane frakcje i częstotliwość odbioru, wiązać się może z następującymi zadaniami 
szczegółowymi: 
- przeprowadzenie ewidencji boksów/wiat śmietnikowych dla zabudowy 

wielorodzinnej na terenie całego miasta (w tym: ocena stanu technicznego, 
przypisanie nieruchomości do określonych boksów/wiat śmietnikowych, konsultacje z 
zarządcami nieruchomości potrzeby przebudowy boksów/wiat śmietnikowych) oraz 
przygotowanie systemu ich geoprzestrzennej ewidencji; 

- opracowanie dobrych praktyk w zakresie parametrów technicznych jakie powinny 
spełniać boksy/wiaty śmietnikowe. Proponuje się, aby zakres dobrych praktyk 
dotyczył: 
- ewentualnego zamykania boksów – optymalnych sposobów technicznych i 

organizacyjnych; 
- usytuowania boksów względem budynków, dróg dojazdowych, terenów o innych 

funkcjach,  
- dostępności dla pojazdów – wielkości dróg dla pojazdów odbierających odpady,  
- ograniczenia w parkowaniu innych pojazdów w sąsiedztwie boksów; 
- funkcjonowania pomieszczeń po byłych zsypach na odpady i innych pomieszczeń 

do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych w budynkach wielorodzinnych. 
- opracowanie dobrych praktyk w zakresie zasad formalno-prawnych związanych z 

zarządzaniem boksami/wiatami śmietnikowymi, w tym określenie odpowiedzialności 
mieszkańców i zarządców za zgodne z Regulaminem gromadzenie odpadów w 
pojemnikach.   
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- wdrożenie programu przebudowy i modernizacji boksów śmietnikowych leżących na 
terenach Gminy Miasta Toruń i pozostałych terenach w dostosowaniu do 
opracowanych standardów. Dla właścicieli na pozostałych terenach możliwa jest 
organizacja przez Gminę Miasto Toruń systemu dotacji. 

- prowadzenie kontroli poprawności gromadzenia odpadów, szczególnie w sposób 
selektywny oraz reagowanie przez odpowiedzialne służby na wszelkie przejawy 
nieprawidłowości. 

3) Na nieruchomościach niezamieszkałych prowadzenie kontroli podpisanych umów na 
odbiór odpadów, nie tylko pod kątem samego ich posiadania, ale także przestrzegania 
zapewnienia minimalnej ich pojemności w dostosowaniu do rodzaju i skali prowadzonej 
działalności. W tym celu wskazane jest właściwe przygotowanie osób prowadzących 
kontrole (np. Strażników Miejskich) aby miały niezbędne umiejętności w identyfikacji 
nieprawidłowości. Na podstawie wyników kontroli przewiduje się równoczesne 
tworzenie bazy danych dotyczących nieruchomości niezamieszkałych oraz pojemności i 
ilości pojemników ich obsługujące. 

 
Charakterystyka systemu elektronicznej ewidencji pojemników 
  Proponowane wprowadzenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników dla 
nieruchomości zamieszkałych może być jednym z działań wpływających na zwiększenie 
efektywności selektywnej zbiórki przez mieszkańców i na nieruchomościach 
niezamieszkałych. W tym celu stosowany jest system RFID, czyli Radio Frequency 
Identification. Jest to technologia, umożliwiająca zdalny odczyt i zapis danych w czasie 
rzeczywistym w oparciu o fale radiowe. Największą wartość technologii RFID stanowi 
możliwość odczytu kilku tagów jednocześnie i przystosowanie do pracy w niekorzystnych 
warunkach zewnętrznych. Co najważniejsze, zapisane w ten sposób dane są bezpieczne i 
trwałe. Na potrzeby wykorzystania technologii RFID w gospodarce odpadami, a przede 
wszystkim identyfikacji pojemników, stosuje się transpondery zamieszczone na koszach i 
czytniki RFID znajdujące się na pojazdach odbierających odpady. Czytniki RFID pozwalają na 
odczyt danych z kilku metrów, a do tego z kilku pojemników jednocześnie. 
Technologia FRID służy dokładnej ewidencji usług związanych z gospodarką odpadami, która 
uwzględnia adresy nieruchomości, adresy punktów wywozu, daty i godziny odbioru 
odpadów. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na pełną kontrolę nad stanem 
pojemników i wyeliminowanie błędów podczas rozliczania usług, ale przede wszystkim 
gwarantują szybsze jej wykonanie. W prawidłowej identyfikacji odpadów pozwala również 
technologia kodów kreskowych, które naniesione odpowiednio na worek ze śmieciami 
ułatwiają prowadzenie ewidencji. 
- Wyposażenie śmieciarek w system identyfikacji pojemników na odpady pozwala 

udokumentować zakres wykonanej pracy. oprogramowanie pozwala zachować kontrolę 
nad każdym etapem procesu realizacji usług komunalnych. Wspiera planowanie, 
rejestrację i kontrole wykonywanych zadań. 

- System umożliwia prezentację graficzną obrazującą między innymi przynależność danego 
pojemnika na odpady do konkretnego obszaru. 

- Istnieje możliwość, aby każdy właściciel nieruchomości w systemie informatycznym mógł 
zalogować się na swoje własne konto na podstawie jednoznacznego numeru lokalizacji (6-
cyfrowy numer). Dzięki temu mieszkaniec może sprawdzić: harmonogramu odbioru 
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odpadów dla konkretnej nieruchomości, podgląd wszystkich terminów odbioru 
poszczególnych frakcji, wyniki zbiórki. 

- Odpowiednia konfiguracja zainstalowanego na pojeździe modułu identyfikacji pozwala na 
sygnalizowanie zakłóceń przy realizacji zaplanowanej trasy, np. opróżnienia pojemnika 
nieprzewidzianego w planie lub pojemnika nieposiadającego identyfikatora albo 
wyposażonego w uszkodzony identyfikator. 

- Umieszczone na etykietach kody kreskowe przyporządkowane są do konkretnego rodzaju 
odpadu (szkło, plastik, papier, odpady mieszane, itp.), identyfikują kontrahenta, jego 
lokalizację oraz kolejny numer worka. Samo oprogramowanie umożliwia, również 
wyszukiwanie w łatwy sposób kontrahenta i wydruk etykiet dla zadanej ilości worków. 

- System umożliwia określanie czy kontrahent deklaruje selektywną zbiórkę odpadów oraz 
wprowadzanie informacji o wydanych workach do segregacji odpadów oznakowanych 
kodami kreskowymi. 

- Możliwe jest raportowanie o przebiegu segregacji odpadów na podstawie 
zarejestrowanych przez system danych, zawierające m.in. informacje: adres posesji, 
nazwisko i imię, data odbioru, rodzaj odebranych odpadów. Raport o przebiegu segregacji 
odpadów dotyczyć może kontrahentów, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów i 
nie wywiązują się ze zobowiązania (nie zarejestrowano odbioru poszczególnych 
asortymentów odpadów w określonym czasie). 

- System pozwala wyeliminować proceder korzystania z niewłaściwych pojemników na 
nieruchomościach niezamieszkałych poprzez identyfikację pojemników przeznaczonych 
dla mieszkańców. 

- W przypadku odbioru worków na selektywną zbiórkę, system pozwala także na etapie 
wyładunku odpadów w zakładzie identyfikację nieruchomości, z której pochodzi worek z 
nierzetelnie prowadzoną selektywną zbiórką. 

- Śledzenie wyników sortowania na każdej nieruchomości pozwala podejmować dodatkowe 
działania zachęcające i mobilizujące do lepszego segregowania. Mogą to być działania w 
postaci restrykcji (upomnień, „żółtych kartek”, wydanie decyzji o wyższej opłacie), ale też 
nagród (konkursy na najlepiej segregującą nieruchomość itp., indywidualne bonusy, 
nagrody zbiorowe dla osiedli). 

  Ocenia się, że wprowadzenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników oraz 
wykorzystywanie tego narzędzia w różnorodnych działaniach organizacyjnych mobilizujących 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości do efektywniejszego selektywnego zbierania 
odpadów, przyczyni się do zwiększenia ilości odbieranych odpadów recyklingowych w skali 
całego miasta. 
 

4.4 Propozycje rodzajów usług podstawowych i dodatkowych świadczonych 
przez Gminę oraz wytyczne do ustalania wysokości cen za te usługi 

 

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują konieczność 

wydania przez gminę szeregu aktów prawa miejscowego, niezbędnych z punktu widzenia 

skonstruowania, wdrożenia i funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami. 

Katalog tych aktów obejmuje między innymi regulacje: 

 określające zakres usług podstawowych świadczonych przez gminę w zamian za 

pobieraną opłatę - uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
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świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – art. 6r ust. 3 (obligatoryjna), 

 określające zakres usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zamian za dodatkową 

opłatę - uchwała określająca rodzaje usług dodatkowych świadczonych przez gminę 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi – art. 6r ust. 4 

(fakultatywna). 

 

Na podstawie analizy wariantów zbierania, odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie 

Gminy Miasta Toruń, wskazuje się następujące nowe usługi: 

 usługi podstawowe: 

- W zakresie odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych przewiduje się, że od 

2018 roku wprowadzona zostanie nowa usługa dla właściciela nieruchomości w 

ramach opłaty „śmieciowej” podstawienia kontenera na gruz i jego odbiór, 

limitowanej od jednego kontenera określonej pojemności rocznie (np. 1 m3). 

- W zakresie selektywnej zbiórki i odbioru odpadów biodegradowalnych (kuchennych), 

przewiduje się możliwość nieodpłatnego przekazywania właścicielom nieruchomości 

specjalistycznych worków (np. papierowych) przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów kuchennych bezpośrednio w miejscu wytwarzania (np. kuchni); 

 usługi dodatkowe – nie wskazuje się. 

 
 

4.5 Kierunki zagospodarowania strumieni odpadów oraz rozwoju instalacji, 
w szczególności w zakresie zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych, zielonych oraz surowcowych 

 

W zakresie zagospodarowania strumienia odpadów surowcowych rekomenduje się realizację 

rozbudowy zakładu o część mechaniczną, zgodnie z planami określonymi przez MPO. Ocenia 

się, że zrealizowanie rozbudowy części mechanicznej ZUOK w Toruniu, pozwoli w znaczący 

sposób podnieść poziom recyklingu (o ponad 11% limitu). Planowana modernizacja sortowni 

jest niezbędnym elementem zmierzającym do wypełnienia limitów w zakresie recyklingu 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

Realizacja zadania opisanego jako rozbudowa części mechanicznej ZUOK w Toruniu, stanowi 

w rzeczywistości element bardziej kompleksowego zagospodarowania odpadów. W ramach 

zadania przewiduje się bowiem realizację obiektów wchodzących w skład zaplecza ZUOK w 

Toruniu. Elementy nowej zabudowy stanowić będą zespół wag z budynkiem 

administracyjno-socjalnym oraz myjnia kół i podwozi pojazdów przewożących odpady. 

Równocześnie przewidziana jest rozbiórka istniejącego brodzika dezynfekcyjnego 

i odtworzenie w tym miejscu nawierzchni drogi dojazdowej do zakładu. 
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Istotnym elementem rzutującym na zagospodarowanie odpadów są porozumienia 

międzygminne Torunia z Bydgoszczą, w zakresie kierowania odpadów do Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Przeprowadzone analizy 

osiągania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku odpadów 

o właściwościach surowców wtórnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) 

wskazują, że w przypadku kierowania do spalarni strumienia odpadów zmieszanych, 

konieczne  jest dodatkowe zwiększenie selektywnego zbierania odpadów o ok. 4% (z 26% do 

30%). W związku z tym należy dążyć, aby przynajmniej do roku 2022 nie dopuszczać do 

oddawania odpadów zmieszanych z bilansu zagospodarowania odpadów przez ZUOK 

w Toruniu. Możliwe jest natomiast kierowanie do spalarni balastu kalorycznego (np. frakcji 

nadsitowej z odpadów zmieszanych). 

W zakresie zagospodarowania odpadów  ulegających biodegradacji rekomenduje się 

rozbudowę zakładu o węzeł fermentacji (beztlenowej) odpadów kuchennych. Ocenia się 

jednak, że decyzja o realizacji projektu powinna być poprzedzona szczegółową analizą 

ekonomiczną opłacalności przedsięwzięcia oraz badaniami produktywności biogazu 

z odpadów kuchennych. 

 

4.6 Określenie najbardziej efektywnej struktury organizacyjnej 
i instytucjonalnej funkcjonowania systemu, model współpracy Gminy 
Miasta Toruń z gminami jej obszaru funkcjonalnego 

 

W ocenie Wykonawcy wariant II wskazany w rozdziale 3.5 należy uznać za najbardziej 

optymalny i efektywny, a ponadto zakładający znaczącą partycypację gmin ościennych w 

utrzymaniu systemu wraz z Gminą Miasta Toruń. 

Miasto Toruń związane jest z gminami ościennymi tworzącymi obszar funkcjonalny 

porozumieniami zawartymi w stanie prawnym sprzed nowelizacji wprowadzonej ustawą z 

dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). 

 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. 
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 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 

 

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 
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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 

 

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. 

Ustawodawca wskazał, że przedmiotem regulacji są porozumienia międzygminne, a nie 

porozumienia z udziałem innych (nawet zależnych podmiotów). 

Zawarcie nowych porozumień (przy jednoczesnym rozwiązaniu uprzednio obowiązujących) z 

gminami Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, których przedmiotem byłoby 

zagospodarowanie odpadów pozwoliłoby na trwałe zapewnienie strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru gmin związanych porozumieniem. 

Co niezmiernie istotne w wyniku zawarcia porozumień, przejęte zadania stają się zadaniami 

własnymi gminy przejmującej. 

 

Ponadto nie wydaje się koniecznym modyfikowanie treści następujących dokumentów 

stanowiących akt powierzenia w rozumieniu decyzji 2012/21: 

 uchwała nr 178/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z ograniczoną 
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odpowiedzialnością w Toruniu zadań własnych Gminy Miasta Toruń z zakresu 

prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych. Zakres przedmiotowy powierzenia obejmuje: 

o zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych 

z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, 

o poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych we 

własnej instalacji RIPOK lub w instalacjach będących własnością innych 

podmiotów. 
Art. 3 przedmiotowej uchwały przewiduje także wykonywanie przez MPO Sp. z o.o. 

obowiązkowych zadań własnych innych gmin z zakresu zapewnienia budowy, 

utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, powierzone 

Gminie Miasta Toruń przez te gminy, jeżeli wynikać to będzie z treści zawartych 

porozumień międzygminnych, których stroną będzie Gmina Miasta Toruń. Należy 

zatem założyć, iż nastąpiło skuteczne powierzenie tych zadań, jednakże skutek 

takiego powierzenia jest "zawieszony" w czasie tj. realizacja zadań będzie możliwa 

dopiero z chwilą zawarcia stosownych porozumień. 

 umowa o świadczenie usług publicznych z dnia 4 stycznia 2016 r., która stanowi, że 

na zasadach umową określonych Gmina powierza Wykonawcy wykonywanie Zadań 

Własnych, a Operator przyjmuje je do wykonania. Zadania Własne zostały natomiast 

zdefiniowane jako usługi o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez 

Operatora, wyszczególnione w Załączniku nr 1, równoznaczne z zadaniem własnym 

Miasta powierzonym Operatorowi do wykonywania na podstawie Uchwały 

Powierzającej. W ramach realizacji zadania 2 (poddawanie odzyskowi i 

unieszkodliwieniu odpadów komunalnych) Operator obowiązany jest do 

przyjmowania odpadów przekazywanych przez Odbierającego do przetworzenia w 

ZUOK. Gmina niezwłocznie wskazuje Operatorowi osobę Obierającego, określając 

zakres terytorialny, na którym Odbierający realizuje usługi odbierania odpadów. 

Gmina może wskazać kilku Odbierających, w szczególności w przypadku zawarcia 

stosownych Porozumień Międzygminnych obejmujących przejęcie zadań własnych 

innych gmin w zakresie odbierania i/lub przetwarzania odpadów komunalnych. 
 

Ze względu na to, że nie wydaje się koniecznym zmiana treści wyżej wskazanych 

dokumentów powierzających m. in. świadczenie usługi zagospodarowania odpadów, odpada 

ryzyko, iż ewentualna zmiana aktu powierzenia powinna być zgodna z restryktywnymi 

wymogami art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp. 
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Przejęcie w drodze porozumień przez Miasto Toruń zadania zagospodarowania odpadów 

powierzonego przez gminy ościenne łączy się z koniecznością partycypacji gmin 

przekazujących w kosztach stosownie do art. 74 ust. 2 usg. Finansowanie zadań przejętych 

przez Miasto Toruń stosownie do regulacji ustawy o finansach publicznych musiałoby przyjąć 

formę dotacji celowej (vide art. 250 i 251 u.f.p.). 

 

4.7 Koncepcja działań edukacyjno-promocyjnych 
 

Edukacja ekologiczna odgrywa olbrzymią rolę w rozwiązaniu problemów środowiskowych, 

również tych powodowanych przez odpady komunalne. Istotnym problemem Gminy Miasta 

Toruń jak i innych gmin w Polsce w zakresie gospodarowania odpadami jest niewystarczająca 

jakość i powszechność zbiórki selektywnej odpadów komunalnych, w szczególności u źródła. 

W związku z powyższym Gmina Miasta Toruń przeprowadzi kampanię edukacyjno – 

promocyjną, której celem będzie propagowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie 

Miasta poprzez aktywną edukację ekologiczną mieszkańców Torunia prowadzącą do 

podniesienia poziomu wiedzy oraz kształtowania właściwych zachowań zmierzających do 

poszanowania i dbałości o środowisko. Cel kampanii zostanie osiągnięty za sprawą takich 

działań jak: 

 zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

 upowszechnienie materiałów edukacyjnych na temat selektywnej zbiórki odpadów, 

 działania na rzecz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów z naciskiem na 

kluczową rolę prowadzenia selektywnej zbiórki, 

 kreowanie kultury ekologicznej, 

 kształtowanie nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów 

środowiska, 

 poprawę skuteczności selektywnej zbiorki poszczególnych frakcji odpadów, w tym 

zwiększenie zbiórki odpadów biodegradalnych. 

 

Kampania wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, upowszechni 

ideę ekorozwoju we wszystkich sferach życia, umożliwi informowanie społeczeństwa o 

zagrożeniach wynikających z postaw sprzecznych z zasadami prośrodowiskowymi i sposobie 

zapobiegania negatywnym zjawiskom. Za sprawą planowanych działań wzbudzone zostanie 

zainteresowanie mieszkańców tematyką selektywnej zbiórki odpadów, które w dłuższej 

perspektywie przełoży się na ograniczenie masy zmieszanych odpadów komunalnych 

zlokalizowanych na składowiskach. 
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Planowana kampania zostanie skierowana do mieszkańców Torunia, a adresatami 

poszczególnych zadań będą takie zidentyfikowane grupy odbiorców jak: uczniowie i 

nauczyciele, osoby starsze,  osoby odpowiedzialne za zbiórkę odpadów w gospodarstwach 

domowych. Akcja informacyjna swoim zakresem dotrze także do osób zajmujących się 

sprawami ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędach, instytucjach i zakładach, a 

także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony środowiska: pozarządowych 

organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, radnych i członków zarządu różnych szczebli 

administracji samorządowej.  

Głównym adresatem programu promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest 

społeczeństwo miasta. Kluczową grupą jest młodzież szkolna i dzieci, gdyż wykazują się oni 

największą percepcją na edukację ekologiczną, a ponadto stanowią ważną grupę 

konsumencką. Akcją informacyjną objęty zostanie również jak najszerszy krąg osób 

zajmujących się sprawami ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędach, 

instytucjach i zakładach, a także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony 

środowiska: pozarządowych organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, nauczycieli, radnych i 

członków zarządu różnych szczebli administracji samorządowej. Kampania swoim zakresem 

obejmie także przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Miasta. 

Kampania zostanie przeprowadzona starannie, uwzględniając różne kanały dotarcia do 

zidentyfikowanej grupy docelowej, tj.: 

 

 Media drukowane (m.in. ulotki i broszury informacyjne) 

Akcja ulotkowa będzie wsparciem przy wprowadzaniu konkretnych działań 

związanych z ochroną środowiska. Z założenia ulotki i broszury informacyjne trafiają 

bezpośrednio do adresatów, czyli mieszkańców gminy, co daje większą gwarancję 

osiągnięcia zamierzonego celu.  

Kolportaż ulotek powinien być przeprowadzony przed podjęciem zamierzonych 

działań. Mieszkańcy będą mieli właściwe przygotowanie i nie będą zaskoczeni w 

chwili wprowadzanych zmian.  

Ulotki powinny przedstawiać wprowadzane działania w sposób skrótowy, hasłowy i 

schematyczny – pełen zakres informacji powinien być przekazany za pośrednictwem 

innych form przekazu. Ulotki winny wyjaśniać i uzasadniać wprowadzane 

przedsięwzięcia a także przedstawiać korzyści z nich płynące. Forma ulotki powinna 

być przejrzysta i czytelna.  

 Prasa, radio, telewizja 
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Kanał ten charakteryzuje się szerokim gronem odbiorców i dotyczy takich zagadnień 

jak: 

o Reklama prasowa: 

Środkiem przekazu dla tego typu reklamy jest szeroko rozumiana prasa 

(zarówno w formie papierowej, jak i w jej multimedialnym odpowiedniku 

występującym w e-gazetach oraz e-wydaniach). Reklama prasowa jest jednym 

z najlepszych sposobów przedstawiania swojej oferty potencjalnym klientom. 

Może mieć charakter wykupionych miejsc reklamowych w gazetach, 

artykułów sponsorowanych, różnego rodzaju konkursów lub też tematycznych 

wkładek. Duży wpływ na decyzję o umieszczeniu reklamy w prasie ma rynek 

docelowy danego czasopisma, nakład i sposób jego dystrybucji.  

o Spoty reklamowe: 

Reklama telewizyjna to jedna z najdroższych form promocji. Spoty telewizyjne 

wyświetlane są w przerwach pomiędzy nadawanymi programami 

telewizyjnymi oraz podczas przerw reklamowych występujących w trakcie 

trwania programu. Najczęściej spoty trwają około 30 sekund. Koszt wykonania 

telewizyjnego spotu reklamowego wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy 

złotych. W przypadku spotu radiowego jest on dużo mniejszy.  

Ze względu na wysokie koszty realizacji, rekomenduje się przeprowadzanie 

kampanii reklamowych w tych środkach przekazu w ograniczonym zakresie. 

Najkorzystniejsza byłaby tu reklama radiowa skierowana do określonej grupy 

odbiorców nadawana przed lub po audycji radiowej o tematyce informacyjnej. 

Niezbędnym elementem pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest 

wsparcie prowadzonych działań w środkach masowego przekazu poprzez realizacje 

odpowiedniej polityki medialnej. Media dzięki znacznym możliwościom 

oddziaływania, społecznego spełniają ważną rolę w kształtowaniu świadomości 

proekologicznej. Prowadzona właściwa polityka medialna ma na celu dotarcie z 

treściami ekologicznymi głownie do osób dorosłych.  

W celu osiągnięcia pożądanych efektów prowadzona polityka medialna powinna być 

oparta w głównej mierze o media lokalne (prasa, radio). 

 

 Internet: 
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Dla coraz większej części współczesnych mieszkańców Internet jest podstawowym 

źródłem pozyskiwania informacji, dlatego też akcja promocyjna w analizowanym 

kanale charakteryzuje się stosunkowo tanim kosztem oraz dużą efektywnością. 

o Strony internetowe 

Podstawą wszelkich działań promocyjnych on-line powinna być dobrze 

zaprojektowana i przyjazna użytkownikowi strona internetowa. Z punktu 

widzenia odwiedzających niezbędne są wyczerpujące i aktualne informacje na 

temat aktualnych wydarzeń i działań promocyjnych dotyczących selektywnej 

zbiórki odpadów. 

Strona internetowa powinna także umożliwiać bezpośredni kontakt z 

podmiotem odpowiedzialnym za kształtowanie polityki ekologicznej na 

terenie Miasta. 

o Media społecznościowe 

Współcześnie istotną wagę przykłada się do odpowiedniego wyświetlania się 

strony na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach) oraz na 

stosowaniu wtyczek społecznościowych, które pozwalają dzielić się treścią ze 

znajomymi na Facebooku, Twitterze, itp. 

Facebook – największy na świecie serwis społecznościowy zrzeszający ponad 

miliard użytkowników. Jego celem jest tworzenie przez użytkowników grup, 

utrzymywanie kontaktów ze znajomymi oraz dzielenie się informacjami, 

zdjęciami, filmami oraz osobistymi przeżyciami. Facebook powstał w 2004 

roku i w przeciągu kilku lat zdominował światowy rynek. Serwis umożliwia 

założenie konta zarówno dla osób prywatnych, jak i firm, instytucji czy osób 

publicznych. Popularną metodą promocji różnego rodzaju firm i organizacji 

jest prowadzenie profili tzw. FanPage’ów. Firmy za ich pomocą budują 

świadomość swojej marki, pozycjonują ją oraz budują wokół niej społeczność 

poprzez pozyskiwanie fanów. Firmy mogą reklamować swój FanPage i 

skierować jego posty do określonego segmentu potencjalnych 

fanów/klientów. Popularne jest także przeprowadzanie konkursów z 

nagrodami, których celem jest promocja produktu oraz zwiększenie liczby 

fanów; 

Twitter - serwis społecznościowy, na którym użytkownicy mogą skorzystać z 

usługi mikroblogowania. Twitter daje możliwość wysyłania i odczytywania 

tweetów (krótkich wiadomości tekstowych – maksymalnie 140 znaków). Są 

one wyświetlane zarówno na profilu autora wpisu, jak i na tablicach 
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użytkownikom, którzy obserwują dany profil. Na serwisie możliwe jest także 

tagowanie treści poprzez użycia znaku #, w celu przypisania treści wpisu do 

danej tematyki. Za pomocą twittera można w szybki sposób informować o 

wydarzeniach, ofertach i aktualnościach związanych z działalnością firmy; 

Instagram – fotograficzny serwis społecznościowy służący do hostingu zdjęć. 

Za pomocą Instagramu użytkownicy mogą dzielić się zdjęciami zrobionymi 

smartfonem ze swoimi znajomymi. Aplikacja mobilna dostępna jest na 

urządzeniach działających na takich systemach operacyjnych jak: Windows 

Phone, iOS oraz Android. Użytkownicy wrzucając zdjęcia mogą je 

modyfikować za pomocą 17 dostępnych filtrów oraz ramek. Możliwe jest 

także tagowanie swoich zdjęć oraz komentowanie prac innych użytkowników 

Na Instagramie swoje konta mogą mieć także firmy, które poprzez publikacje 

zdjęć o danej tematyce mogą promować produkt, budować społeczność 

klientów wobec swojej marki oraz organizować konkursy fotograficzne. 

YouTube – serwis internetowy umożliwiający bezpłatne publikowanie oraz 

odtwarzanie filmów. Niezarejestrowani użytkownicy mogą oglądać filmy, 

natomiast funkcja udostępniania dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych. 

Konta na serwisie zakładają osoby prywatne, organizacje, firmy oraz osoby 

publiczne. Użytkownicy mogą subskrybować wybrane kanały, dzięki czemu 

mogą być na bieżąco z materiałami udostępnianymi przez ich ulubionych 

twórców. Firmy oraz osoby publiczne (zwane vlogerami) poprzez pozyskiwanie 

subskrypcji promują markę oraz budują społeczność fanów. Serwis stanowi 

platformę dystrybucji oryginalnych materiałów dla twórców oraz dużych i 

małych reklamodawców. Miesięcznie YouTube odwiedza ponad miliard 

unikalnych użytkowników. Użytkownicy serwisu średnio w miesiącu spędzają 

ponad sześć miliardów godzin na oglądaniu filmów w YouTube. 

Rekomenduje się, aby korzystać z istniejących kont należących do Urzędu Miasta na 

najpopularniejszych mediach społecznościowych (np. Facebook i Twitter), w celu 

informowania mieszkańców Torunia o działaniach dotyczących propagowania 

selektywnej zbiórki odpadów.  

W ostatnich latach zwiększyła się rola Internetu jako źródła informacji i sposobu 

przekazywania danych. Promocja kampanii w analizowanym kanale zwiększa szansę 

na dotarcie do młodzieży, wśród której Internet jest jednym z podstawowych 

środków komunikacji. 

 Reklama zewnętrzna (Outdoor) 

Outdoor oznacza reklamę eksponowaną na zewnątrz (na ulicy, w miejscach 

użyteczności publicznej oraz w środkach komunikacji miejskiej), prezentowaną na 
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specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach reklamy: tablicach reklamowych, 

billboardach, citylightach, słupach ogłoszeniowych, nośnikach zamocowanych na 

wiatach przystankowych czy kioskach, tablicach elektronicznych, telebimach itp. 

Zaletą reklamy Outdoor jest m.in. jej duża efektywność, bezpośrednie działanie, 

masowość i szeroki zasięg czy też długotrwałe działanie. W przeciwieństwie do 

standardowych rodzajów reklam ukazujących się w mediach, celem reklamy Outdoor 

jest zapewnienie szybkiej identyfikacji produktu, a nie przekazanie jak największej 

ilości informacji z nim związanych. 

 Programy nauczania w szkołach 

Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to jedno 

z najważniejszych działań edukacyjnych w  zakresie dbania o środowisko. Dzięki 

wyrobieniu w nich nawyków właściwego postępowania w zakresie szeroko 

rozumianej ochrony środowiska, można się spodziewać, że edukacja na etapie 

szkolnym i przedszkolnym wpłynie w przyszłości na poprawę warunków 

ekologicznych w regionie.  

Jak wynika z doświadczeń dzieci i młodzież mogą stać się swoistym przekaźnikiem 

treści ekologicznych w swoich rodzinach. Mogą one motywować rodziców do 

właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. 

W pewnym stopniu poprzez swą świadomość ekologiczną dzieci i młodzież będą 

także wpływać na kształtowanie modelu konsumpcyjnego w rodzinie. Dzięki temu 

podczas zakupów  rodzice będą wybierać np. opakowania wielokrotnego użytku.  

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w dużej mierze powinna opierać się na 

placówkach oświatowych wszystkich szczebli. Z uwagi na brak odrębnego przedmiotu 

obejmującego tylko zagadnienia edukacji ekologicznej treści te powinny być włączane 

w realizowane w ramach programów nauczania dla poszczególnych grup wiekowych. 

Dotyczy to większości nauczanych przedmiotów. Dodatkowo wskazane poświęcenie 

np. jednej godziny wychowawczej w miesiącu tylko (lub  w większości) na zagadnienia 

związane z edukacją ekologiczną. 

 Imprezy okolicznościowe 

Imprezy okolicznościowe są dobra okazją do przekazywania mieszkańcom także 

informacji dotyczących środowiska i tych związanych z gospodarką odpadami. Może 

to mieć formę różnego rodzaju konkursów: sportowych, zręcznościowych, wiedzy 

z danej dziedziny itp. Proponowane formy rozrywki angażować powinny dzieci i ich 

rodziców, a ich celem powinno być przekazanie wiedzy z zakresu ekologii.  
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Kampania w powyższej przedstawionych kanałach zostanie przeprowadzona w oparciu o 

takie działania jak: 

Media drukowane: 

 wyprodukowanie oraz dystrybucja kolorowych ulotek informacyjnych – w formacie 

A4, 

 wyprodukowanie oraz dystrybucja kolorowych broszur informacyjnych – w formacie 

A5 

Prasa, radio, telewizja: 

 przygotowanie oraz publikacja artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej, 

 przygotowanie audycji radiowej na temat selektywnej zbiórki odpadów, 

 reklama w lokalnej telewizji. 

Internet: 

 stworzenie i aktualizowanie strony internetowej, na której będą umieszczane 

informacje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, 

 promocja selektywnej zbiórki odpadów w mediach społecznościowych prowadzonych 

przez pracowników Urzędu Miasta, 

 produkcja i dystrybucja w mediach społecznościowych – m.in. na portalu 

Youtube.com filmu dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów, 

Reklama zewnętrzna: 

 wydrukowanie oraz rozwieszenie. plakatów promocyjnych w takich miejscach jak: 

szkoły, miejsca kultu religijnego, przystanki autobusowe, urzędy, sklepy, wiaty 

śmietnikowe 

 wyprodukowanie oraz zawieszenie makiet na boxy śmietnikowe, 

Programy nauczania w szkołach: 

Program nauczania w miejskich placówkach oświatowych zostanie wzbogacony o takie 
działania jak: 

 realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w szkołach i 

przedszkolach. 

 ponadprogramowa edukacja z zakresu ochrony środowiska z elementami ochrony 

środowiska  i gospodarki odpadami. 

 zaangażowanie szkół i uczniów w akcjach sprzątania terenu miasta, zbierania 

surowców wtórnych oraz innych przedsięwzięciach proekologicznych zasługujących 

na uwagę. 

Imprezy okolicznościowe: 
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Promocja selektywnej zbiórki odpadów na miejskich imprezach okolicznościowych (np. Dni 
Torunia) poprzez: 

 prezentacja sprzętu wykorzystywanego w ochronie środowiska i gospodarce 

odpadami: pojemników, worków do zbiórki i segregacji odpadów, indywidualnych 

przydomowych kompostowników itp.,   

 prezentacja prac plastycznych związanych z ekologią, wykonanych przez młodzież, 

 pokaz możliwych sposobów segregacji odpadów, 

 organizację gry miejskiej. 

 

Dodatkowo w ramach kampanii zostaną przygotowane i rozdysponowane gadżety 
reklamowe t.j. 

 bransoletki,  

 długopisy,  

 notatniki,  

 kalendarze,  

 torby,  

 inne.  

Istotne jest, aby Inspirator Przedsięwzięcia był zaangażowany w opracowanie wzorcowej linii 

gadżetów reklamowych, która mogłaby być wykorzystywana jako wzór przez poszczególnych 

partnerów działań promocyjnych. Gadżety powinny być dystrybuowane na imprezach, 

podczas kampanii promocyjnych i społecznych promujących selektywną zbiórkę odpadów w 

Toruniu. 

Powyższe zadania zostaną przeprowadzone we współpracy z partnerami akcji promocyjnej, 

tj.: organizacjami pozarządowymi, Szkołami, miejskim podmiotem MPO Sp. z o.o. w Toruniu 

(w tym z wykorzystaniem będącym w jego zasobach Centrum EcoKid) oraz największymi 

przedsiębiorstwami działającymi na terenie Miasta.  

Szacunkowy budżet kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z prawidłowym 

gospodarowaniem odpadów komunalnych został zaprezentowany w poniższej tabeli. 

Tabela 4.2 Szacunkowy budżet kampanii informacyjno-edukacyjnej  

Lp. Wyszczególnienie Liczba Cena jednostkowa netto VAT Cena jednostkowa brutto Suma 

              

1 Ulotki 80 000 0,20  0,05  0,25  19 680,00  

2 Broszury 20 000 0,35  0,08  0,43  8 610,00  

3 Plakaty 6 000 1,50  0,35  1,85  11 070,00  

4 Art. Sponsorowane 5 2 000,00  460,00  2 460,00  12 300,00  

5 Audycja radiowa 10 1 000,00  230,00  1 230,00  12 300,00  

6 Reklama w lokalnej TV - produkcja 1 1 000,00  230,00  1 230,00  1 230,00  
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Lp. Wyszczególnienie Liczba Cena jednostkowa netto VAT Cena jednostkowa brutto Suma 

7 Reklama w lokalnej TV - emisja 50 90,00  20,70  110,70  5 535,00  

8 Strona www 1 5 000,00  1 150,00  6 150,00  6 150,00  

9 Media społecznościowe 3 0,00  0,00  0,00  0,00  

10 Produkcja filmu w kanale youtube 1 1 000,00  230,00  1 230,00  1 230,00  

11 Makiety na boxy śmietnikowe 3 250 10,00  2,30  12,30  39 975,00  

12 Imprezy okolicznościowe 2 5 000,00  1 150,00  6 150,00  12 300,00  

13 Program edukacji ekolog. w szkołach 1 10 000,00  2 300,00  12 300,00  12 300,00  

14 Materiały do edukacji ekolog. w szkołach 1 119 100,00  23,00  123,00  137 637,00  

15 Gra miejska 1 15 000,00  3 450,00  18 450,00  18 450,00  

16 Gadżety informacyjno-edukacyjne 300 000 0,30  0,07  0,37  110 700,00  

          SUMA 409 467,00  

[źródło: opracowanie własne] 

 

Efektywność planowanej kampanii reklamowej zostanie zbadana po jej realizacji (ex-post) za 

pomocą wywiadów kwestionariuszowych bezpośrednich (PAPI – Paper and Pencil Interview) 

z reprezentatywną grupą odbiorców. Będą to wywiady przeprowadzane przez ankietera 

bezpośrednio z respondentem przy użyciu papierowego kwestionariusza.  

 

4.8 Nakłady inwestycyjne na realizację zadań niezbędnych dla wdrożenia 
przyjętego modelu systemu 

 

Szczegółowy zakres rozbudowy części mechanicznej ZUOK w Toruniu wraz z nakładami 

obejmuje: 

Nakłady na realizację inwestycji 

ZUOK.1 „rozbudowa części mechanicznej” 

Lp. I. Urządzenia i sprzęt mobilny 

1 Modernizacja kabiny 

2 Wymiana sita bębnowego 

3 2 szt. separatorów optycznych 

4 stacja sprężarek - kompresory dla NIR-ów 

5 sep. balistyczny 

6 sep. met. nieżelaznych 

7 kabina sortownicza balastu 

8 komplet przenośników 

9 POZOSTAŁE 

10 WAGI 

11 Ładowarka kołowa 

12 MYJKA SAMOCHODOWA 

Lp. II. Obiekty budowlane 

1 elektryka 

2 pozostałe (budynek wagowy) 

  ŁĄCZNIE NAKŁADY:      10 670 000 zł  
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 Szczegółowy zakres inwestycji w ramach budowy instalacji fermentacji w ZUOK w Toruniu 

wraz z szacunkowymi nakładami obejmuje: 

 

Nakłady na realizację inwestycji 

ZUOK.2 „budowa fermentacji” 

Lp. I. Urządzenia i sprzęt mobilny 

1 Podajnik chwytakowy wraz z suwnicą 

2 Nadawa odpadów – lej zasypowy (V = 5m
3
) 

3 Rozdrabniacz - linia przygotowania odpadów BIO 

4 Sito gwieździste (80mm) do frakcji BIO 

5 Mieszalnik 

6 Fermenter - zakup technologii 

7 Prasa odwadniająca 

8 Wirówka 

9 Przenośniki śrubowe 

10 Stacja odsiarczania 

11 Płuczka kwaśna 

12 Zbiornik biogazu 

13 Ładowarka kołowa 2 szt. 

14 Agregat kogeneracji (2 szt.) 

15 Tunele kompostowe - technologia (ok. 6 tys. Mg/rok) 

Lp. II. Obiekty budowlane 

1 Fermenter - roboty budowlane 

2 Hala przygotowania wsadu 

3 Hala odwadniania i kondycjonowania biogazu 

4 Biofiltr poziomy 

5 Zbiornik na odcieki 

6 Uzbrojenie terenu (kan. odciek, deszc, wod. etc.) 

7 Zbiornik odcieków z frakcji BIO (nawóz płynny) 

8 Tunele kompostowe - budowlana (6 tys. Mg/rok) 

  ŁĄCZNIE NAKŁADY:     30 910 000 zł 
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5. MODEL KOSZTÓW SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
  
 

W niniejszej części dokumentu dokonano kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu 

według rekomendowanego docelowego modelu funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Miasta Toruń. 

Analiza kosztów uwzględnia następujące elementy: 

 Koszty odbioru i transportu odpadów (dla nieruchomości zamieszkałych), 

 Koszty wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów 

komunalnych, 

 Koszty eksploatacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

 Koszty kampanii edukacyjno-informacyjnej, 

 Koszty administracyjne, 

 Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym prognozę rekompensaty 

należnej miejskiemu podmiotowi). 
 
Prognozą objęto lata 2018-2030 r., przy czym z uwagi na obszerność danych liczbowych 

w dokumencie przytoczono jedynie najistotniejsze dane wynikowe. 

Analiza skupia się na wybranym docelowym wariancie zbiórki selektywnej, która uwzględnia 

tożsamy model zbiórki selektywnej w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: 

 Tworzywa sztuczne (w tym metale), 

 Szkło, 

 Papier, 

 Odpady biodegradowalne (kuchenne), 

 Odpady zielone (w okresie kwiecień-listopad) poza pojemnikiem, 

 Odpady komunalne zmieszane, 

 Gruz budowlany (w limicie 1 m3 na gospodarstwo na rok). 
 

W oparciu o wiedzę z obsługi obowiązującego systemu zbiórki i odbioru odpadów 

komunalnych przyjęto następujące częstotliwości odbioru odpadów: 

 Zabudowa jednorodzinna: 

o Tworzywa sztuczne (w tym metale) – 2 razy w miesiącu, 

o Szkło – 1 raz w miesiącu, 

o Papier – 2 razy w miesiącu, 

o Odpady biodegradowalne (kuchenne) – 1 raz w tygodniu w okresie kwiecień-

listopad, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie, 
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o Odpady zielone (w okresie kwiecień-listopad) poza pojemnikiem, 

o Odpady komunalne zmieszane – 1 raz w tygodniu, 

 Zabudowa wielorodzinna: 

o Tworzywa sztuczne (w tym metale) – 1 raz w tygodniu, 

o Szkło – 1 raz na dwa tygodnie, 

o Papier – 1 raz w tygodniu, 

o Odpady biodegradowalne (kuchenne) – 1 raz w tygodniu w okresie kwiecień-

listopad, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie, 

o Odpady zielone (w okresie kwiecień-listopad) poza pojemnikiem, 

o Odpady komunalne zmieszane – 2 razy w tygodniu. 
 
Na poniższym schemacie przedstawiono najważniejsze elementy analizy finansowej. 
 

 
[Źródło: opracowanie własne] 
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Projekcję kosztów wykonano w cenach zmiennych, tj. z uwzględnieniem inflacji. Niektóre z przyjętych założeń makroekonomicznych 

zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

Tabela 5.1 Wybrane założenia makroekonomiczne 
Wyszczególnienie JM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Realna dynamika PKB proc. 3,40% 3,60% 3,80% 3,90% 3,90% 3,70% 3,60% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 2,90% 2,80% 2,70% 

inflacja proc. -0,50% 1,30% 1,80% 2,20% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

WIBOR 3M proc. 1,79% 1,79% 1,98% 2,82% 3,46% 4,65% 5,04% 4,94% 4,94% 4,85% 4,85% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 

WIBOR 1Y proc. 1,81% 1,81% 2,00% 2,85% 3,50% 4,70% 5,10% 5,00% 5,00% 4,90% 4,90% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 

realny wzrost 
wynagrodzeń 

proc. 5,18% 3,89% 3,40% 3,31% 3,26% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

cena paliwa zł netto/l 3,50 3,55 3,61 3,69 3,78 3,88 3,97 4,07 4,17 4,28 4,38 4,49 4,61 4,72 4,84 

średnie 
wynagrodzenie brutto  

zł/m-c 3 676,68 3 869,45 4 073,05 4 300,40 4 551,49 4 809,90 5 082,98 5 371,57 5 676,54 5 993,01 6 327,12 6 679,86 7 052,26 7 445,42 7 860,50 

Vat od usługi wywozu 
i zagospodarowania 
odpadów 

proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Podatek dochodowy 
CIT 

proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 

 
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego, Aktualizacja – Październik 2016 r. oraz analiz własnych] 
 

* Podstawa przyjęcia 8% stawki podatku od towarów i usług – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
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5.1 Prognoza kosztów odbioru i transportu odpadów 
 

Metodyka szacowania kosztów opierała się na określeniu kosztu wywozu do instalacji 1 tony 

odpadu o określonej charakterystyce. Z uwagi na fakt, iż podmiot odbierający odpady 

komunalne z terenów zamieszkałych wybierany jest w trybie przetargu, analiza została 

przeprowadzona z punktu widzenia typowego przedsiębiorstwa. 

W poniższej tabeli zestawiono typowe pojazdy, które służą do odbioru odpadów 

komunalnych wraz z ich rynkową wyceną w zależności od rodzaju odbieranych odpadów 

(wartość pojazdu uwzględnia wyposażenie go w system RFID/GPS). 

Na potrzeby analizy finansowej przyjęto 5 standardowych pojazdów, wykorzystywanych w 

firmach odbierających i transportujących odpady. Wskazane poniżej założenia szczegółowe 

analizowanego taboru mają wpływ zarówno na koszty odbioru odpadów jak i niezbędne 

zasoby, które muszą zostać zaangażowane, aby określony strumień mógł zostać odebrany w 

wyznaczonym czasie. Poniższej zaprezentowano główne założenia dotyczące pojazdów, 

które uwzględniono w modelu finansowym.  

 

Tabela 5.2 Założenia w zakresie kosztów utrzymania pojazdów do transportu odpadów  
Wyszczególnienie JM 1 2 3 4 5 

Typ odpadów odbieranych - Suche, 
mokre, 

zmieszane, 
selektywne 

Suche, 
mokre, 

zmieszane, 
selektywne 

Suche, 
mokre, 

zmieszane, 
selektywne 

Odpady zielone, 
wielkogabarytowe 

Przetermi-
nowane leki 

Opis - Pojazd 
ciężarowy - 
śmieciarka 
(bezpylny) 

Pojazd 
ciężarowy - 
śmieciarka 

(MINI) 

Pojazd 
ciężarowy - 
hakowiec 

Pojazd ciężarowy 
- skrzyniowy 

(HDS) 

Pojazd 
osobowy do 
transportu 

<3,5t 

Pojemność pojazdu m3/szt. 23 8,5 1 7 3 

Wartość pojazdu zł netto/szt. 560 000 500 000 265 000 335 000 75 000 

Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 

Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 78 400 70 000 37 100 46 900 10 500 

Jednostkowy koszt utrzymania 
pojazdu proc./m-c 1,5% 1,5% 1,0% 1,0% 1,0% 

Jednostkowy koszt utrzymania 
pojazdu zł/m-c 8 400,0 7 500,0 2 650,0 3 350,0 750,0 

Liczba os. w załodze os. 3 2 1 2 1 

Zużycie paliwa w trasie l/100km 30 20 25 20 11 

Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 5 6 5 - 

Funkcja kompaktująca TAK/NIE TAK TAK NIE NIE NIE 

[Źródło: opracowanie własne] 
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W kolejnej tabeli zaprezentowano wybrane założenia w zakresie trybu pracy pojazdów.  
 

Tabela 5.3 Wybrane założenia w zakresie odbioru odpadów 
Wyszczególnienie JM Wartość 

Limit czasu pracy h/d 8,0 

Średnia prędkość przejazdowa km/h 30,0 

Średnia prędkość w załadunku* km/h 10 

Czas rozładunku w instalacji h 0,33 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Jednym z kluczowych elementów kształtujących koszty wywozu jest odległość do instalacji 

zagospodarowania odpadów. Przyjęto, że odpady komunalne będą wywożone do ZUOK w 

Toruniu przynależącym do miejskiego podmiotu MPO. W oparciu o mapę tras przejazdu 

skalkulowano średnią odległość, tj. 4,5 km jaką pojazdy będą pokonywały do instalacji. 

Długość trasy pokonanej przez śmieciarkę w jednym cyklu (tzn. droga przebyta przez pojazd 

do momentu jego wypełnienia i wypróżnienia, bądź przyjętego w analizie limitu czasu pracy) 

szacowano jako założenie brzegowe, tzn. : 

 pojemność pojazdu - wówczas pojazd jeździ aż do wypełnienia i następnie kieruje się 

na instalację, 

  maksymalny czas, przez jaki pojazd może zbierać odpady w danym cyklu - przyjęto, 

że maksymalny czas pracy śmieciarki z jedną załogą wynosi 480 minut i ten czas 

pomniejszono o czas dojazdu do instalacji, w rezultacie otrzymano maksymalną 

wartość czasu w jakim następować może odbiór odpadów.  

 

Przyjęty algorytm umożliwia kalkulację czasu zaangażowania pojazdu i jego załogi, a także 

pokonanego kilometrażu. Długość trasy pokonanej przez pojazd skalkulowano przy założeniu 

równomiernego rozłożenia domostw na trasie, skorygowanego o współczynniki zabudowy 

jedno i wielorodzinnej. 

Elementem, który również został uwzględniony w analizie jest statystycznie odmienny czas 

załadunku urządzeń do gromadzenia odpadów. Czasy załadunku przyjęte do analizy 

uwzględniają zarówno przemieszczanie pojemnika jak i jego opróżnienie przez system 

wyładowczy pojazdu. 

 

Tabela 5.4 Czas załadunku urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych 
Wyszczególnienie JM Wartość 

Pojemnik (m
3
):     

0,06 min 0,50 

0,12 min 0,50 

0,18 min - 

0,24 min 0,50 
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Wyszczególnienie JM Wartość 

0,36 min 0,50 

0,66 min 0,75 

1,10 min 0,75 

Kontener (m
3
):     

7,00 min 1,00 

10,00 min 1,00 

14,00 min 1,50 

20,00 min 2,00 

Worek  min 0,25 

[Źródło: opracowanie własne] 

 

Omawianą charakterystykę założeń przyjętych do kalkulacji kosztów odbioru i transportu 

odpadów uzupełnia informacja o gęstości odpadów, która istotnie oddziałuje na koszty 

transportu (mniejsza gęstość odpadów pociąga za sobą konieczność stosowania pojemników 

i samochodów o większej pojemności oraz stosowanie urządzeń do zgniatania odpadów 

podczas załadunku). 

  
Tabela 5.5 Założenia w zakresie gęstości odpadów wg zbieranych frakcji 

Wyszczególnienie JM Wartość 

Tworzywa sztuczne  kg/m
3
 70 

Odpady komunalne zmieszane kg/m
3
 130 

Szkło kg/m
3
 350 

Odpady zielone kg/m
3
 250 

Odpady ulegające biodegradacji (kuchenne) kg/m
3
 250 

[Źródło: opracowanie własne] 
 

W oparciu o powyższe założenia skalkulowano ilość i koszt niezbędnych worków do zbiórki 

selektywnej w każdym roku (zaprezentowano dla wybranych lat). 

Tabela 5.6 Koszt i ilość niezbędnych worków do zbiórki selektywnej 
Ilość i koszt zakupu worków JM 2018 2019 2020 2025 2030 

Odpady zielone szt. 1 263 1 314 1 368 1 689 2 102 

Tworzywa sztuczne szt. 268 842 268 842 268 842 268 842 268 842 

Papier szt. 268 842 268 842 268 842 268 842 268 842 

Szkło szt. 124 081 124 081 124 081 124 081 124 081 

Razem il. szt. 663 026 663 078 663 132 663 453 663 865 

Koszt jednostkowy zł/szt. 0,38 0,39 0,40 0,45 0,51 

Razem wart. zł 251 950 257 513 263 972 298 805 338 281 

[Źródło: opracowanie własne] 
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Łączne prognozowane wydatki na worki do zbiórki selektywnej wyniosą około 252 tys. zł w 

2018 r. 

Na bazie danych będących w zasobie miejskim odnośnie obsługiwanych obecnie pojemników 

do zbiórki odpadów, dokonano kalkulacji niezbędnej ilości pojemników w przypadku modelu 

rekomendowanego. Kalkulację dla pojemników na papier oraz tworzywa sztuczne 

przeprowadzono w oparciu o niezbędną ilość obecnie obsługiwanych pojemników na odpady 

suche (przy wyliczeniu uwzględniono udział danej frakcji w odpadach suchych, gęstość 

i częstotliwość odbioru odpadów). Przyjęto, iż koszt zakupu pojemników typowy 

przedsiębiorca rozłożyłby w czasie na około 8 lat (jest to okres ekonomicznej użyteczności 

pojemnika). 

 

Tabela 5.7 Koszt i ilość niezbędnych pojemników 

Ilość i koszt zakupu 
pojemników 

Poj. Mokre Zmieszane Szkło Papier 
Tworzywa 
sztuczne 

Razem 

Zamieszkałe 

0,06 0 2 019 0 0 0 2 019 

0,12 6 997 9 081 0 0 0 16 078 

0,18 0 0 0 0 0 0 

0,24 67 2 834 0 1 123 0 4 024 

0,36 0 0 0 0 0 0 

0,66 0 0 0 0 0 0 

1,10 141 3 629 557 448 1 629 6 404 

Razem il. 7 205 17 563 557 1 571 1 629 28 525 

Razem wart 553 454 2 614 503 296 881 393 776 843 822 4 702 436 

[Źródło: opracowanie własne] 

 

W poniższej tabeli zestawiono prognozowane koszty odbioru i transportu odpadów według 

rekomendowanego modelu odbioru. 
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Tabela 5.8 Koszt odbioru i transportu odpadów według rekomendowanego modelu (zł netto) 
Wyszczególnienie JM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ilość odpadów zebranych, w tym: Mg 55 222 55 910 56 523 57 124 57 970 58 445 58 876 59 306 59 802 60 298 60 793 61 289 61 783 

Kuchenne Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szkło Mg 5 605 5 852 6 109 6 387 6 677 6 980 7 297 7 628 7 983 8 354 8 742 9 149 9 574 

Tworzywa sztuczne Mg 2 980 3 735 4 680 4 799 4 921 5 047 5 175 5 307 5 447 5 592 5 740 5 892 6 048 

Papier Mg 3 661 4 589 5 751 5 897 6 048 6 201 6 359 6 521 6 693 6 871 7 053 7 240 7 431 

Zielone Mg 5 025 6 299 7 894 8 096 8 302 8 513 8 729 8 951 9 188 9 432 9 681 9 938 10 201 

Odpady komunalne zmieszane Mg 28 29 30 31 33 34 36 37 39 41 42 44 46 

Odpady wielkogabarytowe Mg 37 158 34 609 31 227 31 046 31 084 30 723 30 292 29 832 29 373 28 882 28 356 27 794 27 195 

Leki i zużyte baterie Mg 757 789 822 859 896 936 977 1 020 1 066 1 115 1 166 1 219 1 274 

Odpady budowlane Mg 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 

Jednostkowe koszty transportu:                             

Kuchenne zł/Mg 154,41 151,37 150,21 148,91 147,76 146,76 145,90 218,96 145,77 143,73 143,24 142,89 142,69 

Szkło zł/Mg 167,92 141,93 121,01 122,01 123,12 124,33 125,65 127,02 128,39 129,87 131,47 133,18 135,02 

Tworzywa sztuczne zł/Mg 431,21 353,65 295,97 297,74 299,75 301,98 304,47 307,04 309,54 312,28 315,27 318,51 322,00 

Papier zł/Mg 226,07 186,57 156,36 157,32 158,41 159,63 160,97 162,36 163,72 165,21 166,83 168,58 170,46 

Zielone zł/Mg 254,94 252,57 250,81 248,53 246,44 244,54 242,83 241,15 239,25 237,52 235,95 234,53 233,27 

Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 144,47 157,60 177,20 183,28 188,55 196,27 204,89 214,14 224,00 234,74 246,48 259,35 273,49 

Odpady wielkogabarytowe zł/Mg 363,23 361,86 361,44 360,50 359,90 359,62 359,68 359,87 359,96 360,38 361,13 362,21 363,63 

Leki i zużyte baterie zł/Mg 1 647,39 1 641,34 1 640,29 1 635,05 1 630,27 1 625,96 1 622,10 1 617,91 1 611,46 1 605,42 1 599,80 1 594,59 1 589,77 

Odpady budowlane zł/Mg 81,56 84,78 88,34 92,00 95,87 99,94 104,24 108,70 113,39 118,34 123,56 129,06 134,86 

Koszty odbioru odpadów                             

Kuchenne tys. zł 865,5 885,8 917,7 951,0 986,6 1 024,4 1 064,7 1 670,2 1 163,6 1 200,7 1 252,2 1 307,3 1 366,0 

Szkło tys. zł 500,4 530,0 566,3 585,5 605,9 627,4 650,2 674,0 699,4 726,2 754,6 784,7 816,6 

Tworzywa sztuczne tys. zł 1 578,6 1 622,8 1 702,1 1 755,9 1 812,7 1 872,7 1 936,1 2 002,1 2 071,9 2 145,7 2 223,6 2 305,9 2 392,9 

Papier tys. zł 1 136,0 1 175,2 1 234,4 1 273,6 1 315,1 1 358,9 1 405,1 1 453,3 1 504,3 1 558,2 1 615,1 1 675,3 1 738,9 

Zielone tys. zł 95,9 98,9 102,3 105,7 109,3 113,2 117,2 121,4 125,8 130,5 135,4 140,6 146,1 

Odpady komunalne zmieszane tys. zł 5 368,1 5 454,4 5 533,4 5 690,2 5 860,7 6 030,1 6 206,5 6 388,3 6 579,5 6 779,7 6 989,2 7 208,4 7 437,8 

Odpady wielkogabarytowe tys. zł 274,9 285,5 297,2 309,5 322,6 336,6 351,4 367,1 383,9 401,8 420,9 441,4 463,2 

Leki i zużyte baterie tys. zł 13,8 14,3 14,9 15,4 16,1 16,7 17,4 18,1 18,8 19,6 20,4 21,3 22,1 

Odpady budowlane tys. zł 20,4 42,4 88,3 184,0 201,3 220,4 241,3 264,2 289,4 317,2 347,7 381,4 418,4 

Razem tys. zł 9 853,8 10 109,3 10 456,5 10 871,0 11 230,3 11 600,3 11 990,1 12 958,7 12 836,7 13 279,5 13 759,3 14 266,2 14 802,1 

[Źródło: opracowanie własne] 
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Łączne koszty odbioru odpadów w modelu rekomendowanym szacuje się na około 9,9 mln zł netto w 2018. Istotny wpływ na kształtowanie 

poziomu kosztów odbioru ma przyjęta częstotliwość odbioru, w tym w szczególności frakcji o relatywnie wysokim koszcie odbioru  i transportu 

takich jak tworzywa sztuczne i papier. W celach porównawczych w poniższej tabeli zaprezentowano koszty odbioru i transportu przyjmując, iż 

w zabudowie jednorodzinnej częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych i papieru przyjęta zostanie na poziomie 1 odbioru miesięcznie.  

Tabela 5.9 Koszt odbioru i transportu odpadów przy obniżonej częstotliwości (zł netto) 

Wyszczególnienie JM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Jednostkowe koszty transportu:                             

Kuchenne zł/Mg 154,41 151,37 150,21 148,91 147,76 146,76 145,90 218,96 145,77 143,73 143,24 142,89 142,69 

Szkło zł/Mg 167,92 141,93 121,01 122,01 123,12 124,33 125,65 127,02 128,39 129,87 131,47 133,18 135,02 

Tworzywa sztuczne zł/Mg 213,34 180,20 153,54 154,80 156,19 157,72 159,39 161,12 162,84 164,71 166,73 168,89 172,41 

Papier zł/Mg 106,62 90,42 77,41 78,48 79,91 81,52 83,26 85,08 86,93 88,92 91,04 93,28 145,18 

Zielone zł/Mg 254,94 252,57 250,81 248,53 246,44 244,54 242,83 241,15 239,25 237,52 235,95 234,53 233,27 

Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 144,47 157,60 177,20 183,28 188,55 196,27 204,89 214,14 224,00 234,74 246,48 259,35 273,49 

Odpady wielkogabarytowe zł/Mg 363,23 361,86 361,44 360,50 359,90 359,62 359,68 359,87 359,96 360,38 361,13 362,21 363,63 

Leki i zużyte baterie zł/Mg 1 647,39 1 641,34 1 640,29 1 635,05 1 630,27 1 625,96 1 622,10 1 617,91 1 611,46 1 605,42 1 599,80 1 594,59 1 589,77 

Odpady budowlane zł/Mg 81,56 84,78 88,34 92,00 95,87 99,94 104,24 108,70 113,39 118,34 123,56 129,06 134,86 

Koszty odbioru odpadów                             

Kuchenne tys. zł 865,5 885,8 917,7 951,0 986,6 1 024,4 1 064,7 1 670,2 1 163,6 1 200,7 1 252,2 1 307,3 1 366,0 

Szkło tys. zł 500,4 530,0 566,3 585,5 605,9 627,4 650,2 674,0 699,4 726,2 754,6 784,7 816,6 

Tworzywa sztuczne tys. zł 781,0 826,9 883,0 912,9 944,6 978,1 1 013,6 1 050,6 1 090,0 1 131,7 1 175,9 1 222,7 1 281,2 

Papier tys. zł 535,8 569,6 611,1 635,3 663,4 694,0 726,8 761,5 798,7 838,6 881,4 927,0 1 480,9 

Zielone tys. zł 95,9 98,9 102,3 105,7 109,3 113,2 117,2 121,4 125,8 130,5 135,4 140,6 146,1 

Odpady komunalne zmieszane tys. zł 5 368,1 5 454,4 5 533,4 5 690,2 5 860,7 6 030,1 6 206,5 6 388,3 6 579,5 6 779,7 6 989,2 7 208,4 7 437,8 

Odpady wielkogabarytowe tys. zł 274,9 285,5 297,2 309,5 322,6 336,6 351,4 367,1 383,9 401,8 420,9 441,4 463,2 

Leki i zużyte baterie tys. zł 13,8 14,3 14,9 15,4 16,1 16,7 17,4 18,1 18,8 19,6 20,4 21,3 22,1 

Odpady budowlane tys. zł 20,4 42,4 88,3 184,0 201,3 220,4 241,3 264,2 289,4 317,2 347,7 381,4 418,4 

Razem tys. zł 8 456,0 8 707,8 9 014,2 9 389,7 9 710,5 10 040,8 10 389,2 11 315,5 11 149,2 11 546,1 11 977,8 12 434,7 13 432,5 

[Źródło: opracowanie własne] 
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Jak uwidoczniono w dwóch tabelach zmniejszenie zakładanej częstotliwości odbioru w 

zabudowie jednorodzinnej wpływa na zmniejszenie łącznego kosztu odbioru odpadów. 

Wariant ten jednak należy traktować jako alternatywę, która w konsekwencji może wpłynąć 

na pogorszenie jakości funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

co związane jest m.in. z: 

1) Występującymi, już w obecnym systemie zgłoszeniami mieszkańców, o zbyt niskiej 

częstotliwościami odbioru odpadów selektywnie zebranych, co w sytuacji 

ograniczonej ilości odbiorów skłania mieszkańców do gromadzenia odpadów 

selektywnych w urządzeniach przeznaczonych na odpady nieselektywne, 

2) Prognozowany wzrost ilości selektywnie zbieranych odpadów wymagał będzie 

stosowania większej pojemności (i ilości) urządzeń (w tym worków) do gromadzenia 

odpadów, które będą musiały być przechowywane przez mieszkańców do czasu 

kolejnego odbioru. Mniejsza ilość odbiorów spowoduje konieczność zajęcia przez 

zebrane odpady znaczną ilość miejsca na posesjach właścicieli, co może ograniczyć 

możliwości mieszkańców do selektywnego zbierania, 

3)  Optymalizacja funkcjonowania systemu nakierowana będzie na proces dostosowania 

pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów na odpady zmieszane do mniejszego 

ich strumienia (przy jednoczesnym wzroście pojemności dla odpadów selektywnych), 

co docelowo ma nakłonić mieszkańców do większej selektywnej zbiórki u źródła. 

Zmiana pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych ma na celu 

poprawę niekorzystniej obecnie struktury pojemności urządzeń do gromadzenia 

odpadów nieselektywnych względem pojemności urządzeń do gromadzenia 

odpadów selektywnych, 

4) Optymalne funkcjonowanie systemu musi zostać dostosowane do potrzeb 

mieszkańców oraz ilości selektywnie zebranych odpadów  a tym samym uwzględniać 

odpowiednią częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.  

5) Właściwy dobór częstotliwości odbioru selektywnie zbieranych odpadów  jest 

warunkiem koniecznym do zapewnienia sprawnego odbioru wzrastającego 

wolumenu zbieranych selektywnie odpadów komunalnych. 

Na poniższym wykresie wskazano koszty organizacji odbioru odpadów w rozważanych 

modelach. Najtańszym modelem odbioru jest model 0, jednak jak wskazano we 

wcześniejszej części dokumentu, nie spełnia on wymogów obowiązującego rozporządzenia w 

sprawie zbiórki selektywnej i nie może zostać przyjęty jako rekomendowany. Prognozowane 

koszty dla modelu 2 potwierdzają słuszność odrzucenia go na etapie analizy 

wielokryterialnej. 
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Rysunek 5.1 Porównanie kosztów odbioru dla rozpatrywanych modeli (zł brutto) 

 
[Źródło: opracowanie własne] 

 

5.2 Koszty selektywnej zbiórki odpadów, tworzenia i utrzymania punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

 

Na bazie analiz potrzeb systemu należy stwierdzić, iż Gmina Miasta Toruń zapewniła 

mieszkańcom odpowiednią ilość punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK). Na dzień sporządzenia dokumentu funkcjonują dwa PSZOK. Prognozę kosztów 

przeprowadzono o wskazanie dokonane w dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów 

komunalnych z terenów zamieszkałych (w zakresie dzierżawy już istniejących PSZOK przez 

ewentualnego operatora) oraz kosztów funkcjonowania typowego punktu. Przyjęto, iż koszt 

utrzymania (bez dzierżawy) punktu wynosi ok. 15 tys. zł miesięcznie. 

Rysunek 5.2 Koszty utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych 
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[Źródło: opracowanie własne] 

 

Łączne prognozowane koszty utrzymania obydwu PSZOK stanowią około 500 tys. zł brutto w 

2018 r. i rosną w kolejnych latach o prognozowaną stopę inflacji. 

 

5.3 Koszty obsługi administracyjnej i monitoringu systemu 
 

W niniejszej koncepcji na potrzeby prognoz finansowych przyjęto koszty obsługi 

administracyjnej i monitoringu systemu według historycznych i planowanych kosztów na 

2016 r., które zgodnie z prognozami mają wynieść ok. 713 tys.  

Do analiz finansowych nie przyjęto dodatkowych etatów związanych z obsługą systemu, 

jednakże w nadchodzących latach niezbędnym jest przeprowadzenie analizy zasobów miasta 

pod kątem możliwości zaangażowania dodatkowych jednostek do promowania idei zbiórki 

selektywnej, a także kontrolowania poprawności zbiórki selektywnej. Ma to szczególne 

znaczenie w kontekście niezbędnego wzrostu zbiórki selektywnej u źródła celem osiągnięcia 

wymaganych przepisami limitów. 

 

5.4 Koszty odbierania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych 

Łączne prognozowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2030 zawierają się w przedziale 

25,9 – 31,6 mln zł. Najwyższy udział w kosztach stanowi koszt zagospodarowania odpadów, 

co jest zjawiskiem typowym dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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Tabela 5.10 Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według rekomendowanego modelu 
Rok   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Koszty zagospodarowania odpadów z VAT tys. zł 12 954 11 732 11 255 11 834 12 076 11 361 11 103 11 395 11 780 12 582 13 175 12 672 12 817 

Koszty zagospodarowania odpadów w ZTPOK z VAT tys. zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Łączne koszty zagospodarowania odpadów z VAT tys. zł 12 954 11 732 11 255 11 834 12 076 11 361 11 103 11 395 11 780 12 582 13 175 12 672 12 817 

Koszty odbioru i transportu z VAT tys. zł 10 642 10 918 11 293 11 741 12 129 12 528 12 949 13 995 13 864 14 342 14 860 15 408 15 986 

Suche tys. zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kuchenne tys. zł 935 957 991 1 027 1 065 1 106 1 150 1 804 1 257 1 297 1 352 1 412 1 475 

Szkło tys. zł 540 572 612 632 654 678 702 728 755 784 815 848 882 

Tworzywa sztuczne tys. zł 1 705 1 753 1 838 1 896 1 958 2 023 2 091 2 162 2 238 2 317 2 401 2 490 2 584 

Papier tys. zł 1 227 1 269 1 333 1 376 1 420 1 468 1 518 1 570 1 625 1 683 1 744 1 809 1 878 

Zielone tys. zł 104 107 110 114 118 122 127 131 136 141 146 152 158 

Odpady komunalne zmieszane tys. zł 5 798 5 891 5 976 6 145 6 330 6 512 6 703 6 899 7 106 7 322 7 548 7 785 8 033 

Odpady wielkogabarytowe tys. zł 297 308 321 334 348 363 380 396 415 434 455 477 500 

Leki i zużyte baterie tys. zł 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 23 24 

Odpady budowlane tys. zł 22 46 95 199 217 238 261 285 313 343 376 412 452 

Koszty PSZOKów tys. zł 521 532 545 558 572 586 601 616 632 647 664 680 697 

Koszt urządzeń do gromadzenia odpadów tys. zł 840 845 852 858 865 872 879 887 894 902 910 918 926 

Kampania edukacyjna i informacyjna tys. zł 205 205 95 94 94 93 93 93 92 92 92 91 91 

Koszty administracyjne systemu tys. zł 741 762 787 820 857 895 935 976 1 019 1 063 1 109 1 157 1 207 

                              

               

koszty wchodzące w opłatę tys. zł 25 903 24 994 24 826 25 905 26 592 26 337 26 560 27 962 28 280 29 628 30 809 30 926 31 725 

koszty na 1-go mieszkańca/rok zł/Mk/rok 134,5 130,5 130,4 136,8 141,1 140,3 142,2 150,3 152,7 160,5 167,5 168,7 173,6 

koszty na 1-go mieszkańca/m-c zł/Mk/m-c 11,21 10,88 10,87 11,40 11,76 11,70 11,85 12,53 12,73 13,38 13,96 14,06 14,47 

 
[Źródło: opracowanie własne] 
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5.5 Prognozy rekompensaty należnej Spółce z tytułu wykonywania 
powierzonych zadań 

 

Jako dane bazowe do prognoz rekompensaty wykorzystano prognozę ex-ante na 2017 r., 

w którym założono, iż strumień odpadów zmieszanych kierowany jest bezpośrednio do 

ZTPOK w ilości 30 000 Mg. 

Model zagospodarowania odpadów zmieszanych 

Spośród rozpatrywanych wariantów zagospodarowania odpadów zmieszanych rozważano w 

szczególności dwie możliwości: 

 Kierowanie odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych bezpośrednio do 

ZTPOK w ilości 30 000 Mg, 

 Kierowanie balastu z odpadów zmieszanych do ZTPOK w ilości 30 000 Mg. 

Analiza wielokryterialna wykazała, że preferowanym sposobem postępowania z odpadami 

zmieszanymi powinno być w pierwsze kolejności ich zagospodarowanie przez ZUOK, 

a następnie powstały balast powinien zostać skierowany do instalacji termicznej. Źródłem 

rekomendacji było w szczególności ukierunkowanie systemu na taki, w którym możliwe jest 

uzyskanie limitów odzysku PMTS. 

Jak wykazują aktualne analizy finansowe miejskiego podmiotu MPO, zmniejszenie strumienia 

odpadów zmieszanych kierowanych do ZUOK w bardzo małym stopniu wpływa na spadek 

kosztów instalacji. Wskazuje to, na istotną stałość kosztów instalacji, a co za tym idzie w 

przypadku ograniczenia dostarczanego strumienia do instalacji, koszty zostają przeniesione 

na pozostałe grupy dostarczanych odpadów. 

Na poniższym wykresie wskazano poziom obciążenia budżetu miasta w związku 

z przekazywaniem odpadów zmieszanych do ZUOK (zielona linia) oraz w przypadku 

skierowania ich bezpośrednio do spalarni. Jak wynika z analiz, wydatki z budżetu wzrosną 

jedynie w niewielkim stopniu, w związku z przekazaniem odpadów zmieszanych do ZUOK. 

Stąd rekomendowanym jest, aby w kontekście osiągnięcia limitów odzysku (a także 

planowanego projektu inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie UE) skierować 

strumień odpadów zmieszanych do instalacji. 
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Rysunek 5.3 Prognoza rekompensaty wariant rekomendowany 

 
[Źródło: opracowanie własne] 

 

Drugim etapem analiz związanych z rozważanym zakresem funkcjonowania ZUOK jest zakres 

prac inwestycyjnych (lub ich zaniechania). Kalkulacji dokonano w oparciu o trzy 

proponowane modele: 

 Realizacja jedynie inwestycji odtworzeniowych – brak inwestycji rozwojowych, 

 Realizacja inwestycji w części mechanicznej (Model 1), 

 Realizacja inwestycji w części mechanicznej oraz budowa instalacji fermentacji 

(Model 2). 

Do analiz modelu 2 przyjęto, iż energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby 

własne, zaś energia cieplna będzie sprzedawana do sieci. W modelu 1 przyjęto realizację 

inwestycji przy współfinansowaniu środków unijnych (efektywna stopa dofinansowania 

69%). W przypadku rozważania modelu 2 przyjęto finansowanie środkami własnymi. Wyniki 

kalkulacji zaprezentowano poniżej. 
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Rysunek 5.4 Prognoza kosztów zagospodarowania dla wariantów rozbudowy ZUOK 

 
[Źródło: opracowanie własne] 

 
 

Na uwagę w szczególności zasługuje model 1, który wykazuje korzystny wpływ na 

zmniejszenie wydatków z budżetu miasta na zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

W przypadku modelu 1, w którym realizowana jest inwestycja w zakresie części 

mechanicznej, dochodzi do istotnego przyrostu odzysku materiałowego a w konsekwencji 

wzrostu przychodów ze sprzedaży materiałów.  

Wdrożenie Modelu 2 wymaga wieloletniej fazy rozszerzenia zbiórki selektywnej u źródła 

frakcji biologicznej (stąd w początkowym okresie wynika niewielka oszczędność w koszcie 

zagospodarowania odpadów). Brak widocznej efektywności realizacji Modelu 2 wynika w 

szczególności z przyjętego założenia braku finansowania unijnego na etapie realizacji 

inwestycji. Należy jednak wskazać, iż realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia 

zależności energetycznej ZUOK a w szczególności zmniejsza ryzyko wzrostu kosztów energii 

elektrycznej w przyszłych latach. Pomimo mniej korzystnych wyników finansowych, 

rekomenduje się pogłębienie analiz w zakresie realizacji inwestycji w fermentację odpadów 

komunalnych (w szczególności odpadów biodegradowalnych – kuchennych) oraz możliwości 

sfinansowania inwestycji w ramach bieżącej perspektywy finansowania unijnego 2014-2020 

lub przyszłych środków pomocowych.  

W oparciu o przytoczone powyżej analizy rekomenduje się aby w pierwszej kolejności 

rozważyć realizację inwestycji w części mechanicznej, która umożliwi osiągnięcie większych 

odzysków materiałowych, a w związku z tym umożliwi realizację dodatkowych dochodów jak 

i umożliwi osiągnięcie limitów odzysku PMTS w Gminie Miasta Toruń.
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Tabela 5.11 Prognoza rekompensaty wariant rekomendowany 
Lp. Wyszczególnienie JM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

A. PROGNOZOWANA ILOŚĆ  Mg/rok 61 095,89 61 772,13 62 375,27 62 974,59 63 820,26 64 294,74 64 727,15 65 159,39 65 663,90 66 169,56 66 676,23 67 183,78 67 692,06 

 
  

              

B. 
UZASADNIONE KOSZTY 
OPERATORA 

tys. PLN/rok 14 801,57 15 213,44 15 337,11 15 848,07 16 155,40 15 572,69 15 413,43 15 765,82 16 209,73 17 043,58 17 685,07 17 027,67 17 263,13 

 
  

              
C. ROZSĄDNY ZYSK BRUTTO tys. PLN/rok 258,25 258,25 258,25 258,25 258,25 258,25 258,25 258,25 258,25 258,25 258,25 258,25 258,25 

 
  

              

D. 
POZOSTAŁE PRZYCHODY 
OPERATORA 

tys. PLN/rok 3 065,09 4 608,33 5 173,98 5 149,34 5 232,57 5 311,31 5 391,35 5 472,91 5 560,98 5 651,38 5 744,18 5 552,25 5 653,71 

 
  

              

D.1. 
Przychody z obrotu 
surowcami 

tys. PLN/rok 1 694,98 2 886,55 3 464,72 3 542,67 3 621,96 3 696,70 3 772,52 3 848,85 3 931,03 4 015,04 4 100,91 4 189,55 4 279,31 

 
  

              

D.2. 
Przychody ze sprzedaży 
kompostu 

tys. PLN/rok 63,10 67,33 72,05 77,21 82,74 88,66 95,01 101,81 109,21 117,15 125,66 134,80 144,59 

 
  

              

D.3. 
Przychody ze sprzedaży 
energii cieplnej 

tys. PLN/rok 42,80 43,75 44,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  

              

D.5. 
Przychody ze sprzedaży 
energii elektrycznej 

tys. PLN/rok 56,03 57,26 58,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  

              

D.6. 

Przychody z obrotu 
świadectwami pochodzenia 
energii ze źródeł 
odnawialnych 

tys. PLN/rok 55,64 56,86 58,29 59,74 61,24 62,77 64,34 65,95 67,59 69,28 71,02 72,79 74,61 

 
  

              

D.7. 
Inne Przychody uzyskiwane 
w związku z działalnością 
powierzoną 

tys. PLN/rok 1 152,53 1 496,58 1 475,39 1 469,72 1 466,63 1 463,18 1 459,48 1 456,30 1 453,15 1 449,91 1 446,59 1 155,11 1 155,21 

 
  

              

E. 
UZASADNIONE KOSZTY 
NETTO 

tys. PLN/rok 11 994,74 10 863,36 10 421,39 10 956,98 11 181,09 10 519,63 10 280,33 10 551,16 10 907,00 11 650,45 12 199,14 11 733,68 11 867,66 

 
  

              

F. 
STAWKA ZA 
PRZETWARZANIE  

PLN/Mg 196,33 175,86 167,08 173,99 175,20 163,62 158,83 161,93 166,10 176,07 182,96 174,65 175,32 

 
  

              

 
Podatek VAT tys. PLN/rok 959,58 869,07 833,71 876,56 894,49 841,57 822,43 844,09 872,56 932,04 975,93 938,69 949,41 

G Rekompensata dla MPO tys. PLN/rok 12 954,31 11 732,42 11 255,10 11 833,54 12 075,57 11 361,20 11 102,76 11 395,26 11 779,56 12 582,49 13 175,07 12 672,37 12 817,08 

[Źródło: opracowanie własne] 
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5.6 Prognozy wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W oparciu o prognozy kosztów systemu dla rekomendowanych wariantów rozwoju systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń dokonano kalkulacji opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie art. 6. ust. 2 z u.c.p.g. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które obejmują koszty: 

 Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

 Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 Obsługi administracyjnej tego systemu, 

 Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Ponad powyższy katalog ustawodawca wskazał możliwość pokrycia z pobieranych opłat 

następujących kosztów: 

 Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

 Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i 

magazynowania. 

Kalkulacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi zatem uwzględniać 

zbilansowanie prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu (wchodzących w skład 

opłaty zgodnie u.c.p.g) oraz wpływów z opłat, co wymaga uwzględnienia ilość oraz strukturę 

gospodarstw uiszczających opłatę. 

W poniższej tabeli zaprezentowano porównanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wybranych miastach Polski. Dla zachowania porównywalności przyjęto 

miasta, które przyjęły jako metodę naliczania opłaty, opłatę od osoby zamieszkującej 

nieruchomość lub od gospodarstwa domowego. 
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Tabela 5.12 Porównanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Gmina Miasta Liczba mieszkańców (stan 

na 2015 r.) [tys. os.] 

Wysokość miesięcznej opłaty (nieruchomości zamieszkałe)  - 

segregacja 

Katowice 300,0 14,00 zł od osoby 

Lublin 340,7 Zabudowa jednorodzinna: 

- 30,00 zł od gosp.dom. jednoosobowego 

- 39,00 zł od gosp. dom. dwuosobowego 

- 50,00 zł od gos. dom. liczącego trzy lub więcej osób 

Zabudowa wielorodzinna: 

- 12,00 zł od gosp.dom. jednoosobowego 

- 15,00 zł od gosp. dom. dwuosobowego 

- 39,00 zł od gos. dom. liczącego trzy lub więcej osób 

Bydgoszcz 355,6 13,00 zł od osoby 

Łódź 701,0 7,00 zł od osoby 

[Źródło: opracowanie własne] 

 

Wskazać należy, iż przyjęte stawki opłat w poszczególnych gminach charakteryzują się 

istotnymi różnicami. Różnice te wynikają z lokalnych uwarunkowań funkcjonującego systemu 

(np. ilość odbieranych frakcji, częstotliwości odbioru, charakterystyki zabudowy, ilości 

wytwarzanych odpadów) i tak wysoka złożoność systemów znacznie utrudnia porównanie 

przyjętych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Powszechnie na terenie Polski przyjęło się, iż opłata w przypadku braku selektywnej zbiórki 

stanowi dwukrotność opłaty podstawowej (dla zbiórki selektywnej). Większe zróżnicowanie 

opłat stanowi jeden z bodźców motywacyjnych zachęcających mieszkańców do większej 

zbiórki selektywnej, stąd rekomendowana jest zmiana systemu naliczania opłat dla 

gospodarstw deklarujących zbiórkę nieselektywną, jako dwukrotność opłaty podstawowej. 

Rekomenduje się w pierwszym etapie wdrożenie systemu dwukrotności opłat w przypadku 

deklaracji zbiórki nieselektywnej, a po wnikliwej analizie wpływu tej zmiany do rozważenia 

ewentualnych korekt przyjętego rozwiązania. W kalkulacjach przyjęto, iż zmiana ta wpłynie 

na decyzje około 20% gospodarstw domowych. 
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Tabela 5.13 Prognoza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wariantu rekomendowanego 
 
Selektywna zbiórka - zabudowa jednorodzinna JM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Gosp. 1 - osobowe zł/gosp 14,27 13,77 13,68 14,27 14,65 14,51 14,63 15,41 15,58 16,32 16,97 17,04 17,48 

Gosp. 2 - osobowe zł/gosp 27,35 26,39 26,22 27,36 28,08 27,81 28,05 29,53 29,86 31,29 32,53 32,66 33,50 

Gosp. 3 - osobowe zł/gosp 39,25 37,87 37,61 39,25 40,29 39,90 40,24 42,37 42,85 44,89 46,68 46,86 48,07 

Gosp. 4 i więcej - osobowe zł/gosp 49,95 48,20 47,87 49,95 51,28 50,79 51,22 53,92 54,53 57,13 59,41 59,64 61,18 

Nieselektywna zbiórka - zabudowa jednorodzinna                

Gosp. 1 - osobowe zł/gosp 28,54 27,54 27,36 28,54 29,30 29,02 29,27 30,81 31,16 32,65 33,95 34,08 34,96 

Gosp. 2 - osobowe zł/gosp 54,71 52,79 52,43 54,71 56,16 55,62 56,10 59,06 59,73 62,57 65,07 65,32 67,00 

Gosp. 3 - osobowe zł/gosp 78,49 75,74 75,23 78,50 80,58 79,81 80,48 84,73 85,70 89,78 93,36 93,71 96,13 

Gosp. 4 i więcej - osobowe zł/gosp 99,90 96,39 95,75 99,91 102,56 101,57 102,43 107,84 109,07 114,27 118,82 119,27 122,35 

Selektywna zbiórka - zabudowa wielorodzinna                

Gosp. 1 - osobowe zł/gosp 13,08 12,62 12,54 13,08 13,43 13,30 13,41 14,12 14,28 14,96 15,56 15,62 16,02 

Gosp. 2 - osobowe zł/gosp 24,98 24,10 23,94 24,98 25,64 25,39 25,61 26,96 27,27 28,57 29,70 29,82 30,59 

Gosp. 3 - osobowe zł/gosp 35,68 34,43 34,19 35,68 36,63 36,28 36,58 38,51 38,95 40,81 42,44 42,60 43,70 

Gosp. 4 i więcej - osobowe zł/gosp 45,19 43,61 43,31 45,20 46,40 45,95 46,34 48,78 49,34 51,69 53,75 53,96 55,35 

Nieselektywna zbiórka - zabudowa wielorodzinna                

Gosp. 1 - osobowe zł/gosp 26,16 25,25 25,08 26,17 26,86 26,60 26,83 28,24 28,57 29,93 31,12 31,24 32,04 

Gosp. 2 - osobowe zł/gosp 49,95 48,20 47,87 49,95 51,28 50,79 51,22 53,92 54,53 57,13 59,41 59,64 61,18 

Gosp. 3 - osobowe zł/gosp 71,36 68,85 68,39 71,36 73,26 72,55 73,17 77,03 77,90 81,62 84,87 85,19 87,39 

Gosp. 4 i więcej - osobowe zł/gosp 90,39 87,21 86,63 90,39 92,79 91,90 92,68 97,57 98,68 103,38 107,50 107,91 110,70 

[Źródło: opracowanie własne] 

 

Po wprowadzeniu rekomendowanego modelu rozwoju systemu wyniki wskazują, iż niezbędne będzie zwiększanie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w roku 2018, jest to jednak krok niezbędny celem pokrycia kosztów funkcjonowania systemu. W kolejnych latach 

prognozy kosztów systemu ulegają stabilizacji i opłata kształtuje się na zbliżonym poziomie. 
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W celach porównawczych w poniższej tabeli zaprezentowano prognozowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy 

założeniu zmniejszenia częstotliwości odbioru frakcji tworzyw sztucznych oraz papieru, względem częstotliwości przyjętej w wariancie 

rekomendowanym - zmiana ta wpływa na zmniejszenie prognozowanych stawek opłat o około 6% dla roku 2018. Jak wskazano we 

wcześniejszej części koncepcji, właściwie przyjęta częstotliwość odbioru odpadów jest jednym z kluczowych elementów poprawnie 

funkcjonującego systemu gosp. odpadami komunalnymi. Wybór docelowej częstotliwości odbioru odpadów powinien zatem opierać się o 

analizę wszelkich czynników systemu (kosztowych jak i poza kosztowych, np. wpływ na realizację oczekiwanych wskaźników środowiskowych). 

Tabela 5.14 Prognoza opłat za gosp. odpadami komunalnymi dla wariantu rekomendowanego przy obniżonej częstotliwości odbioru 
 
Selektywna zbiórka - zabudowa jednorodzinna JM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Gosp. 1 - osobowe zł/gosp 13,38 12,87 12,76 13,33 13,68 13,51 13,61 14,36 14,50 15,22 15,84 15,87 16,58 

Gosp. 2 - osobowe zł/gosp 25,64 24,68 24,45 25,54 26,22 25,90 26,09 27,52 27,80 29,17 30,35 30,42 31,78 

Gosp. 3 - osobowe zł/gosp 36,79 35,41 35,08 36,65 37,62 37,16 37,43 39,48 39,88 41,85 43,55 43,64 45,60 

Gosp. 4 i więcej - osobowe zł/gosp 46,83 45,06 44,65 46,64 47,88 47,30 47,64 50,25 50,76 53,26 55,43 55,54 58,04 

Nieselektywna zbiórka - zabudowa jednorodzinna                

Gosp. 1 - osobowe zł/gosp 26,76 25,75 25,51 26,65 27,36 27,03 27,22 28,71 29,01 30,43 31,67 31,74 33,17 

Gosp. 2 - osobowe zł/gosp 51,29 49,35 48,90 51,08 52,44 51,80 52,18 55,03 55,60 58,33 60,71 60,83 63,57 

Gosp. 3 - osobowe zł/gosp 73,58 70,81 70,16 73,29 75,24 74,33 74,86 78,96 79,77 83,69 87,10 87,28 91,21 

Gosp. 4 i więcej - osobowe zł/gosp 93,65 90,12 89,29 93,28 95,76 94,60 95,28 100,49 101,52 106,52 110,86 111,09 116,08 

Selektywna zbiórka - zabudowa wielorodzinna                

Gosp. 1 - osobowe zł/gosp 12,26 11,80 11,69 12,22 12,54 12,39 12,48 13,16 13,29 13,95 14,52 14,55 15,20 

Gosp. 2 - osobowe zł/gosp 23,41 22,53 22,32 23,32 23,94 23,65 23,82 25,12 25,38 26,63 27,71 27,77 29,02 

Gosp. 3 - osobowe zł/gosp 33,45 32,19 31,89 33,31 34,20 33,78 34,03 35,89 36,26 38,04 39,59 39,67 41,46 

Gosp. 4 i więcej - osobowe zł/gosp 42,37 40,77 40,39 42,20 43,32 42,79 43,10 45,46 45,93 48,19 50,15 50,25 52,51 

Nieselektywna zbiórka - zabudowa wielorodzinna                

Gosp. 1 - osobowe zł/gosp 24,53 23,60 23,39 24,43 25,08 24,78 24,95 26,32 26,59 27,90 29,03 29,09 30,40 

Gosp. 2 - osobowe zł/gosp 46,83 45,06 44,65 46,64 47,88 47,30 47,64 50,25 50,76 53,26 55,43 55,54 58,04 

Gosp. 3 - osobowe zł/gosp 66,90 64,37 63,78 66,63 68,40 67,57 68,05 71,78 72,52 76,08 79,18 79,35 82,92 

Gosp. 4 i więcej - osobowe zł/gosp 84,73 81,54 80,79 84,40 86,64 85,59 86,20 90,92 91,85 96,37 100,30 100,51 105,03 

[Źródło: opracowanie własne]  
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