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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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Wykaz aktów prawnych 
 
Decyzja 2012/21/UE Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozp. selekt. zb. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w 
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania (Dz. U z 
2017 r. poz. 19). 
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1. WSTĘP 
 

Przedmiotem opracowania jest: 
 

„Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

 w Gminie Miasta Toruń do roku 2030” 
 

część 3 pt. „Określenie programu działań wdrożeniowych” 
 

 

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 Programu działań wdrożeniowych (części 3) obejmuje: 

1. Podsumowanie i rekomendacje Koncepcji rozwoju systemu; 

2. Określenie zakresu działań wykonawczych i formalno-prawnych niezbędnych dla 

wdrożenia rekomendowanych kierunków rozwoju systemu; 

3. Oszacowanie wydatków powiązanych z realizacją niezbędnych działań wdrożeniowych; 

4. Opracowanie docelowej - wariantowej organizacji instytucjonalnej w Gminie Miasta 

Toruń niezbędnej do efektywnego zarządzania rekomendowanym systemem gospodarki 

odpadami; 

5. Przedstawienie koncepcji zmian organizacyjnych oraz techniczno-technologicznych 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., zmierzających do realizacji 

rekomendowanych kierunków rozwoju; 

6. Określenie szczegółowego harmonogramu działań koniecznych do podjęcia przez Gminę 

w celu dostosowania obecnie funkcjonującego systemu do nowych uwarunkowań; 
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2. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE KONCEPCJI ROZWOJU SYSTEMU 
  

 W ramach części 2 pt. „Modelowa koncepcja gospodarki odpadami” wskazany został 

docelowy rekomendowany model gospodarki odpadami w Gminie Miasta Toruń do roku 

2030 roku. Na podstawie analizy wariantów zbierania, odbioru i zagospodarowania odpadów 

na terenie Gminy Miasta Toruń, wskazane zostały następujące kierunki docelowego rozwoju 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 

 

w zakresie 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. 

 

Rysunek 2.1 Rekomendowany model selektywnej zbiórki 

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

kolorowego, uwzględniając wymagania nowego rozporządzenia, 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 (lub worka big-bag) 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. 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 

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. 

8. 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. 

9. 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. 
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w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

10. 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. Przewiduje się, że do 2030 roku 

terenie Miasta Toruń nie będzie rozwijana sieć PSZOK – funkcjonować będą dwa 

istniejące punkty. 

 

w zakresie postępowania z pojemnikami na terenie nieruchomości 

11. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (uchwała 

nr 300/2016 z 12.05.2016 r.) określa rodzaje i minimalne pojemności pojemników w 

jakie powinny zostać wyposażone nieruchomości. Przewiduje się, że powyższe zasady 

będą miały nadal zastosowanie. 

12. 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 przewiduje się: 

a) 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. 

- 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. 

- 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. 

b) 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 
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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. Proponuje się, aby 

zakres dobrych praktyk dotyczył: 

- przeprowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości sąsiednich i 

innymi zainteresowanymi  w zakresie dotyczącym lokalizacji boksów 

śmietnikowych, w celu eliminacji/ograniczenia ryzyka szkodliwego 

oddziaływania na nieruchomości sąsiednie, 

-   określenia sposobu zamykania boksów śmietnikowych, 

-   umieszczenia komunikatu/prośby w miejscu widocznym o konieczności 

prawidłowego sortowania odpadów przez umieszczanie ich w 

odpowiednich pojemnikach i niepowodowanie niepotrzebnego 

zanieczyszczenia boksów/wiat śmietnikowych, 

- 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. 
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- prowadzenie kontroli poprawności gromadzenia odpadów, szczególnie w 

sposób selektywny oraz reagowanie przez odpowiedzialne służby na wszelkie 

przejawy nieprawidłowości, w tym nieprzestrzeganie standardów 

technicznych i formalno-prawnych określonych dla boksów/wiat 

śmietnikowych. 

2) 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. 

 
 
 

w zakresie porozumień międzygminnych 

13. Zasadnym jest rozpoczęcie niezbędnych negocjacji z gminami ościennymi w zakresie 

dotyczącym zmian lub rozwiązania i zawarcia nowych porozumień międzygminnych, 

które pozwoliłyby na faktyczne wykonywanie zawartych w takich porozumieniach 

ustaleń. Szczególnie istotne jest zagwarantowanie w treściach nowych lub zmienionych 

przekazania Miastu Toruń zadań gmin ościennych polegających na zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych. 

 
 

w zakresie struktury organizacyjnej i instytucjonalnej funkcjonowania systemu 

14. Rozwiązaniem najlepiej odpowiadającym potrzebom Zamawiającego jest 

pozostawienie zadania dotyczącego zarządzania systemem gospodarki odpadami na 

terenie Miasta Torunia w gestii Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. 

Wskazana struktura dysponuje niezbędnym zasobem osobowym i technicznym 

pozwalającym na sprawne zarządzanie systemem.  

Stosownie do informacji zawartych na stronach Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Torunia w referacie Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, zatrudnionych jest (bez uwzględnienia stanowiska dyrektora i zastępcy 

dyrektora) - 5 osób na stanowiskach pracy ze wskazanym zakresem zadań: 

- kierownik referatu gospodarki odpadami i usług komunalnych, 

- gospodarka odpadami, 

- ewidencja odpadów, 

- ewidencja odpadów, ewidencja środków trwałych, 

- ewidencja odpadów 

Zalecane jest także w zakresie kontroli wywiązywania się przez mieszkańców z 

obowiązków wynikających z u.c.p.g. korzystanie z zasobów kadrowych Straży Miejskiej. 
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Stosownie do zapisów Wytycznych dla gmin dotyczących wdrażania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudnienie odpowiedniej ilości 

pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami komunalnymi powinno 

opierać się na algorytmie 1 pracownik do obsługi około 10 000 mieszkańców. 

Informacja o wynikach kontroli NIK - Wdrożenie w gminach nowego systemu 

gospodarki odpadami wskazuje, że wiodący przedział liczby pracowników 

zatrudnionych w gminie na prawach powiatu , odpowiedzialnych za zadania gospodarki 

odpadami to od 2 do 20 i więcej przy czym wyraźna większość zawiera się w przedziale 

od 10 do 20. 

Ewentualne zwiększenie zatrudnienia w ramach referatu Gospodarki Odpadami i Usług 

Komunalnych Wydziału Gospodarki Komunalnej powinno zostać uzależnione od 

wystąpienia okoliczności faktycznych powodujących znaczne zwiększenie zakresu 

realizowanych zadań np.: 

- w przypadku zawarcia porozumień z gminami Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych z 

terenu tychże gmin, 

- w przypadku podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w oparciu o art. 6c 

ust. 2 u.c.p.g. 

Jednakże nawet w przypadku niewystąpienia wskazanych wyżej przesłanek, zasadnym i 

celowym byłoby zwiększenie zatrudnienia, celem racjonalnego rozdzielenia licznych 

obowiązków realizowanych przez Referat Gospodarki Odpadami.  

 

w zakresie zagospodarowania strumieni odpadów oraz rozwoju instalacji 
15. Przewiduje się rozbudowę zakładu o część mechaniczną, zgodnie z planami 

określonymi przez MPO. Zakres inwestycji obejmuje modernizację linii technologicznej 

istniejącej sortowni odpadów polegającą na instalacji i zabudowie separatorów 

odpadów, modernizacji kabin sortowniczych oraz na modernizacji sita bębnowego. 

Elementy nowej zabudowy stanowić będą zespół wag z budynkiem administracyjno-

socjalnym oraz myjnia kół i podwozi pojazdów przewożących odpady. Uruchomienie 

zmodernizowanej instalacji sortowni przewiduje się na początek 2019 roku. 

16. 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. Wcześniej przewiduje się opracowanie analizy 

techniczno-ekonomicznej możliwości budowy fermentacji dla ZUOK w Toruniu, która 

będzie podstawą do podjęcia decyzji o realizacji tego przedsięwzięcia. 
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w zakresie działań edukacyjno-promocyjnych 
17. Przewiduje się, że Miasto 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. Wcześniej przewiduje się opracowanie 

szczegółowej „Strategii działań informacyjno-edukacyjnych związanych z wdrożeniem 

od 2018 r. nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń”. 

 

w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
18. Proponuje się zmianę stawek 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. 

19. 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. 

 

2.1 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. 

c) efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów na nieruchomościach 

niezamieszkałych, wynikające między innymi z ewentualnego objęcia ich gminnym 
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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.  

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 

modernizacji boksów śmietnikowych leżących na terenach Gminy Miasta Toruń i 

pozostałych terenach; 
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- 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. 
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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 

surowców wtórnych. Odnośnie punktów skupu należy zaznaczyć, że obowiązujący układ 

prawny jest nieprecyzyjny i oficjalnie nie uczestniczą one 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 by była 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. 
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3. OKREŚLENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ WYKONAWCZYCH I FORMALNO-
PRAWNYCH NIEZBĘDNYCH DLA WDROŻENIA REKOMENDOWANYCH 

KIERUNKÓW ROZWOJU SYSTEMU WRAZ Z SZACUNKOWYMI WYDATKAMI 
 

W ramach przeprowadzonej analizy wyróżniono wskazane w poniższych tabelach zadania 

wraz z przyporządkowaniem ich, alternatywnie do jednej z dwóch kategorii podziału 

rozłącznego tj.: 

 działania formalno-prawne - wymagające aktywności w zakresie dotyczącym m. in. 

uprawnień stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, 

 działania organizacyjno-rzeczowe - wymagające wykonania określonych czynności, co 

do zasady łączących się z nakładami finansowymi oraz zmianami fizykalnymi np. 

dostawienie pojemników, budowa altan śmietnikowych itp. 
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3.1 Katalog niezbędnych działań formalno-prawnych 
 

W poniższej tabeli zaprezentowano zbiorcze zestawienie działań wdrożeniowych w zakresie formalno-prawnym. 
 
Tabela 3.1 Zbiorcze zestawienie formalno-prawnych działań wdrożeniowych 

Zadanie Okres realizacji Uwagi 

1. Przygotowanie zmian uchwał w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi: 
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy 
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług […] 

od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

Realizacja zadania pozostaje w gestii Miasta Toruń; 
przygotowanie projektów uchwał przez właściwe 
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz procedowanie 
zgodne z regulacjami Statutu Gminy Miasta Toruń 
(załącznik do Uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z 
dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu 
Gminy Miasta Toruń). 

Konieczność zmian we wskazanych uchwałach wynika z 
wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 19). 

Stosownie do treści stanowiska Ministerstwa Środowiska 
dostępnego pod adresem: 

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-
segregacji-odpadow/ 

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres 
przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już 
obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. 
Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji 
odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się 
w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych 
umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. 

Należy zatem zakładać, iż zasadnym jest przygotowanie 
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projektów zmian zapisów uchwał powinno odbyć się w 
proponowanych terminach jednakże ich wejście w życie 
można uwarunkować vacatio legis upływającym w dacie 
upływu terminu związania obowiązującą umową na 
odbiór odpadów komunalnych. 

2. Przygotowanie zmian uchwał w zakresie gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: 
- W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty, 
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Miasta Toruń 

od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

Patrz uwagi j.w. 

3. Ujęcie w zmienianej uchwale w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług […]: 
- usługi polegającej na podstawieniu i odbiorze kontenera 
na gruz i jego odbiór, limitowanej od jednego kontenera 
określonej pojemności rocznie (np. 1 m3). 
- nowych częstotliwości odbioru odpadów 

od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

Konieczność zmiany w treści uchwały nr 301/16 Rady 
Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu(...) wynika z 
planowanych działań organizacyjno-rzeczowych 
polegających na rozszerzeniu usług świadczonych przez 
Miasto Toruń w zamian za opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi o usługę polegająca na 
podstawieniu i odbiorze kontenera na gruz i jego odbiór 
oraz ze względu na określenie nowych częstotliwości 
odbioru odpadów komunalnych. 

4. 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. 

od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

Konieczność zmian w przedmiotowych uchwałach wynika 
z zasadności wywołania efektu zachęty - premiowania 
zbiórki selektywnej przez zróżnicowanie wysokości opłat 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych 
nieselektywnie albo selektywnie. Organem właściwym do 
podjęcia uchwał o zmianie jest Rada Miasta Torunia. 

5. Ujęcie w zmienianych uchwałach wprowadzenia systemu 
elektronicznej ewidencji pojemników (np. chipów, kodów 

od 04.2017 r. 
Zadanie polega na wskazaniu w uchwale nr 301/16 Rady 
Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie 
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kreskowych itp.), umożliwiającego przypisanie pojemnika 
do nieruchomości i monitoring jego odbioru, wypełnienia 
i poprawności zbieranego odpadu - sortowania. 

do 06.2017 r. 

 

określenia szczegółowego sposobu(...) tego, że 
nieruchomości zostaną wyposażone w odpowiednio 
znakowane pojemniki/worki (vide np. regulamin 
utrzymania czystości oraz uchwała w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu(...) Miasta Gdyni (znakowanie 
RFID) lub Lęborka (znakowanie kodami kreskowymi). 

6. Ujęcie w zmienianych uchwałach wymogów wynikających 
z rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania (Dz. U z 2017 r. poz. 19). 

od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

Konieczność zmian we wskazanych uchwałach wynika z 
wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 19). Wiodącym zadaniem będzie 
nowelizacja w zakresie niedopuszczalności podziału 
odpadów na suche/mokre oraz zbiórka szkła do 
pojemników o kolorze zielonym zamiast białego (przy 
założeniu łącznej zbiórki szkła bezbarwnego i szkła 
kolorowego). 

Podjęcie uchwał o zmianie uchwał obowiązujących należy 
do właściwości Rady Miasta Torunia. 

7. Powierzenie Straży Miejskiej lub innej służbie zadań w 
zakresie kontroli i spełniania obowiązków przez 
mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami od 09.2017 r. 

do 12.2017 r. 

Celem kontroli spełniania przez mieszkańców obowiązków 
dotyczących gospodarowania odpadami zasadnym byłoby 
(alternatywnie lub łącznie): 
- utworzenie dodatkowych stanowisk pracy w ramach 
właściwego wydziału Urzędu Miasta, 
- powierzenie zadań Straży Miejskiej w zakresie działań 
kontrolnych. 

8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Torunia o dofinansowaniu 
w formie dotacji budowy altan (wiat/pergoli) 
śmietnikowych wraz z określeniem zasad przyznawania 
dotacji i jej maksymalnej wysokości. 

od 01.2019 r. 

do 06.2019 r. 

 

Dotacja byłaby udzielana w oparciu o ustawę prawo 
ochrony środowiska (art. 403) oraz  ustawę o finansach 
publicznych.). Regulamin dofinansowania zadań 
przebudowy wiat śmietnikowych mógłby zakładać jako 
przesłankę uzyskania dofinansowania- stosowanie 
dobrych praktyk (wytycznych) w zakresie projektowania 
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takich obiektów budowlanych i sposobu zarządzania nimi. 

9. opracowanie dobrych praktyk w zakresie zasad formalno-
prawnych związanych z zarządzaniem boksami/wiatami 
śmietnikowymi od 01.2018 r. 

do 12.2018 r. 

 

Zadanie powinno zostać zrealizowane przez właściwy 
wydział/wydziały Urzędu Miasta Torunia. Dobre praktyki 
nie miałyby charakteru normatywnego gdyż brak jest 
podstawy prawnej do przyjmowania przez gminę tego 
typu uchwał jednakże jak wskazano uprzednio można ich 
stosowanie przedstawić jako warunek konieczny uzyskani 
dofinansowania w ramach programu dotacji na 
budowę/przebudowę altan śmietnikowych. 

10. Rozwiązanie istniejących porozumień z gminami 
ościennymi w zakresie gospodarki odpadami przy 
jednoczesnej negocjacji treści nowych porozumień. 
Konieczność podjęcia uchwał w tym przedmiocie przez 
rady gmin ościennych (wyrażenie zgody na rozwiązanie 
istniejących porozumień i zawarcie nowych dotyczących 
zagospodarowania odpadów) i wykonanie uchwał 
(zawarcie porozumień przez organy wykonawcze gmin). 

od. 03.2017 r. 

do 12.2017 r. 

 

Zasadność przeprowadzenia tego typu działań wynika z 
konieczności weryfikacji porozumień zawartych z gminami 
ościennymi w zakresie realizacji zadania 
zagospodarowania odpadów. Obowiązujące porozumienia 
zawierane były w stanie prawnym radykalnie odmiennym 
niż wynikający z treści ustawy 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). 

[źródło: opracowanie własne]



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 3 pt. „Program działań wdrożeniowych” 

 

 

  
 

23 

3.2 Katalog niezbędnych działań organizacyjno-rzeczowych 

 

 Na podstawie analizy rekomendowanego modelu gospodarki odpadami w Gminie Miasta 

Toruń do roku 2030 roku, poniżej zestawiono konieczne działania wdrożeniowe o 

charakterze organizacyjno-rzeczowym wraz szacunkowymi kosztami. Działania te można 

podzielić na dwie kategorie: 

1) Działania organizacyjne i dokumentacyjne – obejmujące zazwyczaj etap przygotowawczy 

do późniejszych działań faktycznej reorganizacji systemu gospodarowania odpadami. 

Najczęściej wiążą się one z przygotowaniem Analiz technicznych lub dokumentacji. 

2) Działania rzeczowe – obejmujące zazwyczaj etap faktycznego wdrażania nowych 

rozwiązań reorganizacji systemu gospodarowania odpadami i ponoszenia znacznych 

wydatków finansowych na osiągnięcie końcowego efektu rzeczowego. 

 

W zakresie przewidywanych kosztów realizacji w większości zadań wskazano szacunkowe 

kwoty, w szczególności w zakresie działań planistycznych i dokumentacyjnych przedstawiono 

przewidywane wydatki na podstawie wstępnych kalkulacji autorów Koncepcji. Dla zadań 

związanych z przeprowadzeniem różnorodnych analiz technicznych, przyjęto dodatkowo, że 

wydatki mogą być pokrywane także „w ramach finansowania zadań własnych WGK”. Zakłada 

się wówczas, że analiza może zostać zlecona podmiotowi zewnętrznemu (zgodnie z 

szacunkowym kosztem) lub przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Torunia w ramach ich obowiązków służbowych.



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 3 pt. „Program działań wdrożeniowych” 

 

 

  
 

24 

Tabela 3.2 Zbiorcze zestawienie działań organizacyjno-rzeczowych wraz z szacunkowymi kosztami 
 

Zadanie rodzaj zadania koszt uwagi 

1. Przeprowadzenie analizy technicznej możliwości dostawienia 
pojemnika na „Papier” w istniejących zestawach podziemnych 
pojemników na terenie Zespołu Staromiejskiego 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

ok. 10 tys. zł  

lub w ramach finansowania 
zadań własnych WGK 

zadanie UMT/MPO 

2. Przeprowadzenie analizy technicznej możliwości dostawienia 
pojemnika na „BIO” w istniejących zestawach podziemnych 
pojemników na terenie Zespołu Staromiejskiego 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

ok. 10 tys. zł  

lub w ramach finansowania 
zadań własnych WGK 

zadanie UMT/MPO 

 

3. Ogłoszenie przetargu i wybór podmiotu odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, uwzględniającego: 
- zbiórkę papieru 
- usługi w ramach opłaty odbioru gruzu; 
- nowych częstotliwości odbioru odpadów 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

w ramach finansowania 
zadań własnych WGK 

zadanie UMT 

4. Przeprowadzenie analizy technicznej na wybór optymalnego 
systemu elektronicznej ewidencji pojemników; 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

ok. 10 tys. zł  

lub w ramach finansowania 
zadań własnych WGK 

zadanie UMT 

5. Przeprowadzenie analizy technicznej zapotrzebowania na zestawy 
podziemnych pojemników na pozostałych terenach miasta 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

ok. 10 - 20 tys. zł  

lub w ramach finansowania 
zadań własnych WGK 

zadanie UMT 

 

6. Wprowadzenie właściwego oznakowania pozostałych pojemników 
lub worków do selektywnego zbierania (zgodnie z rozp. z 
29.12.2016. Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Ujednolicenie systemu na 
terenie całego miasta w tym: 
- pojemniki lub worki na „Metale i tworzywa sztuczne”; 
- pojemniki lub worki na „Szkło”; 
- pojemniki lub worki na „Bio”; 
- pojemniki w gniazdach na „Metale i tworzywa sztuczne”; 

rzeczowe 
ok. 30 - 70 tys. zł  

(szacunkowa kwota dotycząca nalepek 
na pojemniki) 

zadanie MPO oraz 
pozostałych 
podmiotów 

odbierających odpady 
lub właścicieli 
nieruchomości 

niezamieszkałych 
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Zadanie rodzaj zadania koszt uwagi 

- pojemniki w gniazdach na „Szkło”; 
- pojemniki podziemne na „Metale i tworzywa sztuczne”; 
- pojemniki podziemne na „Szkło”; 

7. Dostarczenie do właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
pojemników lub worków na „Papier” i „Bio” (właściwie 
oznakowanych) rzeczowe 

1 000 – 1 250 tys. zł 
(szacunkowa kwota wynikająca z tab. 

5.6 i 5.7 cz. 2 Koncepcji) 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady/UMT (np. z 

nadwyżki finansowej) 

8. Ustawienie w gniazdach dodatkowych pojemników na „Papier” i 
„Bio” (właściwie oznakowanych) rzeczowe 

ok. 40 - 50 tys. zł 
(szacunkowa kwota przy założeniu 
zakupu ok. 40-50 szt. poj. za 1000 

zł/szt.) 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego odpady 

9. Prowadzenie szkoleń dla służb odpowiedzialnych za prowadzenie 
kontroli poprawności gromadzenia odpadów 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

w ramach finansowania 
zadań własnych WGK 

zadanie UMT 

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

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

w ramach finansowania 
zadań własnych UMT 

zadanie UMT 

11. 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. Równoczesne tworzenie bazy danych 
dotyczących nieruchomości niezamieszkałych oraz pojemności i 
ilości pojemników ich obsługujące. 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

w ramach finansowania 
zadań własnych UMT 

zadanie UMT 

 

12. Opracowanie szczegółowej „Strategii działań informacyjno-
edukacyjnych związanych z wdrożeniem od 2018 r. nowego systemu 
selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń” 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

ok. 20 – 30 tys. zł  
zadanie UMT 

 

13. Realizacja „Strategii działań informacyjno-edukacyjnych związanych 
z wdrożeniem od 2018 r. nowego systemu selektywnej zbiórki 

rzeczowe ok. 90 – 200 tys. zł rocznie  
zadanie UMT/wybrany 
podmiot odbierający 
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Zadanie rodzaj zadania koszt uwagi 

odpadów w Gminie Miasta Toruń” odpady 

14. Wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników 
rzeczowe ok. 400 – 600 tys. zł 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego odpady 

15. Ustawienie pojemników na „Papier” w istniejących zestawach 
podziemnych pojemników na terenie Zespołu Staromiejskiego 
(właściwie oznakowanych).  

rzeczowe 

ok. 500 – 600 tys. zł 
(szacunkowa kwota przy założeniu,  
że 1 szt. poj. podziemnego kosztuje  

ok. 50 tys. zł) 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego odpady 

16. Ustawienie pojemników na „BIO” w istniejących zestawach 
podziemnych pojemników na terenie Zespołu Staromiejskiego 
(właściwie oznakowanych).  rzeczowe 

ok. 500 – 600 tys. zł 
(szacunkowa kwota przy założeniu,  
że 1 szt. poj. podziemnego kosztuje  

ok. 50 tys. zł) 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady/UMT (np. z 

nadwyżki finansowej) 

17. Opracowanie projektów technicznych i realizacja zestawów 
podziemnych pojemników na pozostałych terenach miasta 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

oraz rzeczowe 

ok. 250 - 300 tys. zł  
(szacunkowa kwota za 1 zestaw 5 

pojemników podziemnych,  
na podstawie dotychczasowych 

kosztów) 

zadanie UMT/wybrany 
podmiot 

 

18. 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. 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

ok. 70 – 120 tys. zł zadanie UMT 

19. opracowanie dobrych praktyk w zakresie parametrów technicznych 
jakie powinny spełniać boksy/wiaty śmietnikowe (np. ich zamykanie, 
usytuowanie, dostępność dla pojazdów, ograniczenia w parkowaniu 
innych pojazdów); 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

ok. 10 tys. zł  

lub w ramach finansowania 
zadań własnych WGK 

zadanie UMT 

 

20. wdrożenie programu przebudowy i modernizacji boksów 
śmietnikowych leżących na terenach Gminy Miasta Toruń i 

rzeczowe 
proponowany budżet 

systemu dotacji: 

zadanie UMT 
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Zadanie rodzaj zadania koszt uwagi 

pozostałych terenach w dostosowaniu do opracowanych 
standardów. Dla właścicieli na pozostałych terenach możliwa jest 
organizacja przez Gminę Miasto Toruń systemu dotacji. Dotacja 
udzielana w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska (art. 403) 
oraz  ustawę o finansach publicznych. Problem pomocy de minimis 
dla podmiotów traktowanych jak przedsiębiorcy w rozumieniu 
prawa UE (np. spółdzielnie, ale raczej nie wspólnoty mieszkaniowe). 

ok. 200 tys. zł (rocznie) 

 

21. Opracowanie projektów technicznych i realizacja rozbudowy części 
mechanicznej ZUOK w Toruniu 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

oraz rzeczowe 

10 670 tys. zł 

(wg WPI MPO) zadanie MPO 

22. Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej możliwości budowy 
fermentacji dla ZUOK w Toruniu, w wariancie podstawowym analizy 
lub wariancie rozszerzonym o analizę produktywności  

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

ok. 20 - 30 tys. zł (wariant 
podstawowy)  

lub 90 - 130 tys. zł (wariant 
rozszerzony) 

zadanie MPO 

23. Podjęcie decyzji o ewentualnej budowie fermentacji dla ZUOK w 
Toruniu 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

bez kosztów zadanie MPO 

24. Przeprowadzenie badań w zakresie składu morfologicznego odpadów 
komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych i 
niezamieszkałych Gminy Miasta Toruń, w zależności od rodzaju zabudowy i 
pory roku 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

ok. 50 - 100 tys. zł zadanie UMT 

[źródło: opracowanie własne] 
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4. KONCEPCJA ORGANIZACJI INSTYTUCJONALNEJ W GMINIE MIASTA 

TORUŃ NIEZBĘDNEJ DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA 

REKOMENDOWANYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI 
  

4.1 Założenia ogólne 
 

Rekomendowany system gospodarki odpadami w swej warstwie instytucjonalnej oparty jest 

na założeniu, że MPO Sp. z o.o. wykonuje zadania zagospodarowania odpadów komunalnych 

z obszaru Miasta Torunia oraz z obszaru gmin ościennych związanych z Miastem Toruń 

porozumieniami zawartymi w oparciu o art. 74 ust. 1 usg. 

Rozwiązanie to zostało zobrazowane na poniższym schemacie. 

 

Rysunek 4.1 Rekomendowany model instytucjonalny 

 

 
 
 

Rekomendowany model instytucjonalny zakłada konieczność, po stronie Miasta Torunia oraz 

gmin ościennych, wypowiedzenia i zawarcia nowych porozumień o wyraźnie 

doprecyzowanym zakresie zadań stron takich porozumień jednocześnie dostosowanych do 
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zmian wynikłych z ustawy 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). 

Wskazane jest aby Miasto Toruń było podmiotem inicjującym negocjacje dotyczące zakresu 

nowych/zmienianych porozumień. Podjęcie uchwał wyrażających zgodę na zawarcie 

nowych/zmienianych porozumień należy do właściwości rad poszczególnych gmin. 

 

Przy przyjęciu takich uwarunkowań zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi co do 

zasady pozostałej w gestii każdej z poszczególnych gmin, z wyjątkiem zadań przekazanych 

porozumieniem do realizacji Miastu Toruń. 

 

W zakresie dotyczącym efektywnego zarządzania rekomendowanym systemem gospodarki 

komunalnej analizowano trzy możliwe warianty: 

 wariant I - zarządzanie systemem gospodarki odpadami pozostaje w gestii Wydziału 

Gospodarki Komunalnej Miasta Toruń, Referatu Gospodarki Odpadami i Usług 

Komunalnych, 

 wariant II - zarządzanie systemem gospodarki odpadami należeć będzie do 

właściwości nowoutworzonego zakładu budżetowego, 

 wariant III - zarządzanie systemem gospodarki odpadami zostanie powierzone 

nowoutworzonej spółce celowej, która otrzymywać będzie rekompensatę za 

świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym 

 

 

4.2 Wariant I zarządzania systemem gospodarki odpadami 
 

Wariant opiera się na założeniu pozostawienia aktualnej struktury instytucjonalnej w 

zakresie dotyczącym sposobu zarządzania systemem gospodarki odpadami. 

Jego zasadniczymi zaletami jest to, iż: 

 właściwa komórka organizacyjna (Wydział Gospodarki Komunalnej) pozostaje w 

strukturze Urzędu Miasta Torunia, 

 Wydział Gospodarki Komunalnej dysponuje wykwalifikowanym zespołem 

pracowników, dysponujących niezbędną wiedzą i doświadczeniem z dziedzin 

gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Toruń, 

 rozwiązanie łączy się z łatwiejszą kontrolą i nadzorem nad czynnościami 

wykonywanymi w ramach WGK, 

 WGK dysponuje odpowiednimi narzędziami, bazą danych itp. niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji powierzonych zadań. 
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Stosownie do treści par. 5 ust. 3 Zarządzenia nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 maja 

2014 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu 

działania Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia do zadań Referatu 

Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych należy w szczególności: 

 organizowanie na terenie miasta systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji 

zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne; 

 dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych miasta w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie obowiązku 

utrzymania czystości i porządku, w przypadku stwierdzenia niewykonania tych 

obowiązków przez właściciela nieruchomości wraz z ich egzekucją; 

 przejmowanie przez miasto (wykonanie zastępcze) obowiązków w zakresie wywozu 

odpadów oraz nieczystości ciekłych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie 

zawarli umowy na odbieranie nieczystości ciekłych bądź odbieranie odpadów 

komunalnych z nieruchomości oraz wydawanie decyzji administracyjnych 

nakazujących wykonanie obowiązku; 

 likwidacja nielegalnych składowisk odpadów. 

 

Wariant zakłada także zwiększenie liczby osób, do których zadań w ramach obowiązków 

służbowych należałoby wykonywanie czynności kontrolnych, w oparciu o art. 9u u.c.p.g i/lub 

powierzenie takich zadań Straży Miejskiej. 

Wskazany art. 9u w ustępie 2 zawiera odwołanie do art. 379 i 380 p.o.ś., gdzie art. 379 ust. 2 

p.o.ś stanowi, że organy, o których mowa w ust. 1 (m. in wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta), mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im 

urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży 

gminnych. 

Kontrolujący jest uprawniony do: 

 wstępu 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. 
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Wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do 

występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw 

przepisom o ochronie środowiska. 

 

4.3 Wariant II zarządzania systemem gospodarki odpadami 
 

Stosownie do treści art. 14 pkt 3 u.f.p zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w 

zakresie utrzymania czystości i porządku mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady 

budżetowe. 

Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej 

działalności z przychodów własnych.  

Wariant ten opiera się na następujących założeniach: 

 konieczność utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Torunia; zapewnienie 

odpowiednich warunków lokalowych, personelu oraz zasobów technicznych, 

 dodatkowe koszty związane z powołaniem nowej struktury, 

 brak źródła przychodów własnych zakładu innych niż dotacja z budżetu Miasta, 

 wpływa na wskaźnik zadłużenia Miasta Torunia, 

 utworzenie zakładu wymaga uchwały Rady Miasta Torunia. 

Zakres zadań zakładu budżetowego, co do zasady byłby zbieżny z zakresem zadań 

realizowanych przez WGK czyli obejmowałoby: 

 organizowanie na terenie miasta systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji 

zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne; 

 dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych miasta w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 przejmowanie przez miasto (wykonanie zastępcze) obowiązków w zakresie wywozu 

odpadów oraz nieczystości ciekłych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie 

zawarli umowy na odbieranie nieczystości ciekłych bądź odbieranie odpadów 

komunalnych z nieruchomości oraz wydawanie decyzji administracyjnych 

nakazujących wykonanie obowiązku; 

 likwidacja nielegalnych składowisk odpadów. 

Zakres delegacji zadań do nowopowstałego zakładu budżetowego nie mógłby obejmować 

uprawnień prawokształtujących w zakresie umocowania do wydawania decyzji w sprawach 

indywidualnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6q 

u.c.p.g). 
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Stanowisko takie wynika z treści uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 

grudnia 2016 r. (sygn. II FPS 3/16), której brzmienie jest następujące - w sprawach opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przepis art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 

wyłącza stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). 

Nie jest zatem możliwym udzielenie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z 

zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej lub organu jednostek i podmiotów, o których stanowi art. 9 ust. 1 u.s.g (gminne 

jednostki organizacyjne, inne podmioty w oparciu o umowę z jst). 

Pod pojęciem spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozumie 

się podejmowanie działań takich jak: przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji dotyczących 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie, pobór i windykacja opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wydawanie decyzji administracyjnych. 

Czynności te co do zasady może wykonywać prezydent miasta (jako organ podatkowy), 

chyba że do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyznaczyła 

inkasenta. Wykonywanie pozostałych zadań przez inne niż prezydent miasta podmioty 

ograniczone jest przepisami Ordynacji podatkowej. 

Wykonywanie zadań z zakresu ustalania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, a także przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłat przez 

osoby niebędące pracownikami urzędu gminy, np. przez pracowników lub organy spółek 

komunalnych, z powołaniem się na przepisy art. 39 u.s.g., jest niedopuszczalne. 

 

Ze względu na powyższe w strukturze Miasta Torunia musiałyby funkcjonować dwa 

podmioty - Wydział Gospodarki Komunalnej Referat Gospodarki Odpadami i Usług 

Komunalnych jako jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Torunia właściwa co najmniej w 

sprawach wydawania decyzji administracyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz nowopowstały zakład budżetowy wykonujący jedynie 

czynności rzeczowe, analityczne itp; Podejście takie byłoby nieefektywne i mogłoby 

prowadzić do sporów kompetencyjnych między obiema strukturami, co wydaje się 

przesądzać o braku większych korzyści płynących z ewentualnego utworzenia zakładu 

budżetowego właściwego w sprawach gospodarki odpadami komunalnymi. 

 
 

4.4 Wariant III zarządzania systemem gospodarki odpadami 
 

Stosownie do treści art. 2 u.g.k gospodarka komunalna może być prowadzona przez 

jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu 

budżetowego lub spółek prawa handlowego. 
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Wariant ten opiera się na następujących założeniach: 

 konieczność utworzenia nowej spółki celowej Miasta Torunia; zapewnienie 

odpowiednich warunków lokalowych, personelu oraz zasobów technicznych 

 dodatkowe koszty związane z powołaniem nowej spółki komunalnej, 

 konieczność uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

 brak źródła przychodów własnych spółki innych niż rekompensata uzyskiwana od 

Miasta Torunia z tytułu świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, 

 brak wpływu zobowiązań nowopowstałej spółki na wskaźnik zadłużenia Miasta 

Torunia, 

 utworzenie spółki wymaga uprzedniej uchwały Rady Miasta Torunia. 

Zakres zadań spółki, co do zasady byłby zbieżny z zakresem zadań realizowanych przez WGK 

czyli obejmowałoby: 

 organizowanie na terenie miasta systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji 

zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne; 

 dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych miasta w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 przejmowanie przez miasto (wykonanie zastępcze) obowiązków w zakresie wywozu 

odpadów oraz nieczystości ciekłych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie 

zawarli umowy na odbieranie nieczystości ciekłych bądź odbieranie odpadów 

komunalnych z nieruchomości oraz wydawanie decyzji administracyjnych 

nakazujących wykonanie obowiązku; 

 likwidacja nielegalnych składowisk odpadów. 

Zakres delegacji zadań do nowopowstałej spółki nie mógłby obejmować uprawnień 

prawokształtujących w zakresie umocowania do wydawania decyzji w sprawach 

indywidualnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6q 

u.c.p.g)1. 

Ze względu na powyższe w strukturze Miasta Torunia funkcjonowałby Wydział Gospodarki 

Komunalnej Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych jako jednostka 

organizacyjna Urzędu Miasta Torunia właściwa co najmniej w sprawach wydawania decyzji 

administracyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a z drugiej 

                                                
1
 Patrz: wyjaśnienia dotyczące wariantu II wynikające z treści uchwały NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. 

(sygn. II FPS 3/16). 
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strony powołano by spółkę komunalną o wąskim zakresie zadań finansowaną w postaci 

rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, wykonującą 

jedynie czynności rzeczowe, analityczne itp. Podejście takie byłoby nieefektywne i mogłoby 

prowadzić do sporów kompetencyjnych między obiema strukturami, co wydaje się 

przesądzać o braku większych korzyści płynących z ewentualnego utworzenia spółki 

komunalnej. 

4.5 Analiza instytucjonalna w perspektywie gmin ościennych 
 

Jak już wskazano niezbędne działania gmin ościennych w przypadku zamiaru związania się 

porozumieniami z Miastem Toruń będą obejmować: 

 rozpoczęcie negocjacji, co do zakresu i warunków na jakich porozumienia zostaną 

zawarte (rekomenduje się zakres dotyczący przekazania zagospodarowania odpadów 

komunalnych Miastu Toruń), 

 po uzgodnieniu treści projektu porozumień podjęcie przez właściwa radę gminy 

uchwały o wyrażeniu zgody na związanie się porozumieniem, 

 zawarcie porozumienia przez organy wykonawcze gmin, 

Zasadnicze skutki dla gmin ościennych będą polegały na: 

 obowiązku udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania, 

 względnej stabilizacji poziomu cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych 

powodowanych efektem skali oraz przewidywalnością po stronie podmiotu 

zagospodarowującego odpady, co do źródeł i przybliżonej masy odpadów, 

 możliwości i zasadności prowadzenia wspólnej kampanii informacyjnej, edukacyjnej 

zwłaszcza po ujednoliceniu na poziomie krajowym zasad segregowania odpadów 

komunalnych, 

 pewności co do zgodnego z wymogami prawnymi sposobu zagospodarowania 

odpadów komunalnych. 

 względnie stabilny poziom cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych 

zmniejsza ryzyko skokowych zmian wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych. 

 dodatkową zaletą dla gmin toruńskiego obszaru funkcjonalnego będzie także 

standaryzacja usług realizowanych przez jeden podmiot o przewidywalnej i stabilnej 

polityce działania, 

 w ramach porozumień możliwym byłoby tworzenie wspólnych punktów selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, a także prowadzenie objazdowej zbiórki odpadów 

zbieranych selektywnie, 
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 ewentualna wspólna kampania informacyjna/edukacyjna gmin ościennych i Miasta 

Toruń pozwoli na prowadzenie długofalowej i racjonalnej polityki edukacyjnej 

mieszkańców i przełoży się na zwiększenie prawidłowości zbiórki odpadów "u źródła". 

 

4.6 Rekomendacja 
 

Mając na uwadze wskazane wyżej uwarunkowania należy stwierdzić, iż rozwiązaniem 

optymalnym zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym jest pozostanie przy 

podejściu zakładającym, iż zarządzanie systemem gospodarki odpadami pozostanie w gestii 

Wydziału Gospodarki Komunalnej, referatu Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych. 
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5. KONCEPCJA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH ORAZ TECHNICZNO-
TECHNOLOGICZNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA 

SP. Z O.O. 
 
 

5.1 Możliwe zmiany organizacyjne MPO 
 

W ramach części 2 pt. „Modelowa koncepcja gospodarki odpadami” wskazany został 

docelowy rekomendowany model gospodarki odpadami w Gminie Miasta Toruń do roku 

2030 roku. W zakresie: 

- formy prawnej realizacji zadań odbioru i zagospodarowania przez MPO Sp. z o.o. 

w Toruniu, w którym zadanie powierzone obejmuje zagospodarowanie odpadów 

komunalnych; 

- organizacji systemu w Toruniu, w którym system obejmuje jedynie nieruchomości 

zamieszkałe; 

przewiduje się zachowanie dotychczasowych rozwiązań. W związku z tym przed spółką MPO 

Sp. z o.o. w Toruniu nie postawiono nowych dodatkowych zadań, które wymagać by mogły 

wdrożenia zmian organizacyjnych w aktualnej strukturze MPO. Ewentualne zmiany mogą 

mieć charakter usprawniający i optymalizujący istniejącą organizację. Jedynie w zakresie 

zagospodarowania odpadów, w związku z planowaną rozbudową ZUOK w Toruniu o część 

mechaniczną, konieczne będzie wdrożenie zmian organizacyjnych. Podobne zmiany 

konieczne będą w przypadku ewentualnego podjęcia decyzji o późniejszej budowie instalacji 

fermentacji dla ZUOK w Toruniu z wykorzystaniem funduszy unijnych (aktualnie założono, że 

projekt ten nie będzie dofinansowany ze środków unijnych). Realizacja tego typu projektu, 

współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, wymaga wdrożenia specjalnych procedur 

i organizacji procesu inwestycyjnego. Zgodnie z wytycznymi do POIiŚ do zadań Beneficjenta 

(MPO) należy ustalenie struktury odpowiedzialnej za przygotowanie, zrealizowanie i 

rozliczenie projektu. Jednym z wymogów jest powołanie: 

 Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - MAO (Measure Authorising Officer), który 

będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu.  

 Z-cy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu. 

 Jednostki Realizującej Projekt (Project Implementation Unit). 

Poniżej przedstawiono proponowane zmiany organizacyjne w MPO w tym zakresie. 

 

5.1.1 Zakres zmian organizacyjnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego z 
funduszy UE 

 
Przewiduje się następującą strukturę Jednostki Realizującej Projekt (JRP): 

1. Pełnomocnik ds. realizacji Projektu, 
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2. Kierownik JRP, 

3. Zespół ds. zamówień publicznych, 

4. Zespół ds. technicznych,  

5. Zespół ds. informacji, promocji i edukacji,  

6. Zespół ds. ekonomiczno-finansowych,  

 
Rysunek 5.1 Struktura organizacyjna Jednostki Realizującej Projekt 

 

 
[źródło: MPO] 

 
  Do zadań Jednostki w ramach Projektu „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Toruniu” będzie należało w szczególności: 
- przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy i 

usługi, 

- realizacja poszczególnych zadań wchodzących w zakres rzeczowy Projektu, 

- ponoszenie i rozliczanie wydatków w ramach Projektu, 

- ewidencja księgowa wydatków i przechowywanie danych, 

- MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Projektu, 

- rzeczowe i finansowe rozliczenie realizacji Projektu, 

- gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją Projektu. 

 

  Kierownik Jednostki Realizującej Projekt nadzoruje i koordynuje pracę JRP, a do jego 
zadań należą: 
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- koordynacja prac związanych z wdrażaniem Projektu, 

- realizacja Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu, 

- nadzór nad przestrzeganiem zasad, wytycznych i procedur dotyczących wdrażania 

Projektu; 

- monitorowanie postępu prac zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu i 

harmonogramem płatności, 

- identyfikacja zagrożeń w realizacji Projektu oraz inicjowanie działań korygujących i 

zapobiegawczych, 

- informowanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu o potencjalnych 

nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, 

- organizowanie spotkań w sprawach Projektu oraz przekazywanie informacji 

dotyczących Projektu do Instytucji wskazanych w systemie realizacji POIiŚ, w tym 

informacji związanych z ewaluacją Projektu, 

- nadzór i kontrola nad zadaniami realizowanymi przez pracowników JRP.  

 
 

5.2 Możliwe zmiany techniczno-technologiczne MPO 
 

Zmiany techniczno-technologiczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. 

związane będą rozbudową zakładu o część mechaniczną. 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. 

Równocześnie przewidziana jest rozbiórka istniejącego brodzika dezynfekcyjnego i 

odtworzenie w tym miejscu nawierzchni drogi dojazdowej do zakładu. Uruchomienie 

zmodernizowanej instalacji sortowni przewiduje się na początek 2019 roku. 

 

  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: 
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 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. 

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, 

2) doczyszczanie wszystkich automatycznie wydzielonych frakcji materiałowych w kabinach 

sortowniczych. Dopuszcza się doczyszczanie metali nieżelaznych poza kabinami.  

 

  Oprócz zmian związanych z rozbudową zakładu o część mechaniczną, zmiany 
techniczno-technologiczne w MPO związane będą z bieżącą działalności spółki, polegającą na 
obieraniu i zagospodarowaniu odpadów. Wskazać można między innymi: 
- zakup sprzętu, w tym pojazdów do odbioru odpadów; 
- zakup pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów (zmieszanych i selektywnych), w 

tym do zbiórki „Papieru” i odpadów „Bio”; 
- ewentualna realizacja nowych podziemnych pojemników; 
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania ZUOK w Toruniu; 
- zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania zaplecza 

biurowego; 
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6. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  
 
 

6.1 Szczegółowy harmonogram działań formalno-prawnych oraz 
organizacyjno-rzeczowych 

 

 

Zasadnicza część działań wdrożeniowych została zaplanowana w okresie od I kwartału 2017 

r. do IV kwartału 2021 r. Należy jednak wskazać, że część z planowanych zadań wykracza 

poza prezentowany horyzont czasowy, np. działania edukacyjne czy kontrolne. Czynności te 

powinny być bowiem realizowane w sposób ciągły przez wiele lat, aby gwarantować 

poprawność funkcjonowania systemu w perspektywie długookresowej.  

 

W poniższej tabeli zaprezentowano zbiorczo zestawienie działań wdrożeniowych wraz z 

planowanym harmonogramem ich realizacji oraz przyporządkowaniem właściwego 

podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację. W załączeniu do opracowania znajduje się 

harmonogram działań w ujęciu graficznym (w formie wykresu Gantta). 
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Tabela 6.1 Zbiorcze zestawienie działań wdrożeniowych – szczegółowy harmonogram działań 
 

Lp. Zadanie Kategoria 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres realizacji 

1.  Przygotowanie zmian uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług […] 

formalno-prawne zadanie UMT 

od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

2.  Przygotowanie zmian uchwał w zakresie gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty, 

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń 

formalno-prawne 
 

zadanie UMT 

od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

3.  Ujęcie w zmienianej uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług […]: 

- usługi polegającej na podstawieniu i odbiorze kontenera na gruz i jego odbiór, limitowanej od 
jednego kontenera określonej pojemności rocznie (np. 1 m

3
). 

- nowych częstotliwości odbioru odpadów 

formalno-prawne zadanie UMT 

od 03.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

4.  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. 

formalno-prawne zadanie UMT 

od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

5.  Ujęcie w zmienianych uchwałach wprowadzenia systemu elektronicznej ewidencji pojemników 
(np. chipów, kodów kreskowych itp.), umożliwiającego przypisanie pojemnika do nieruchomości i 
monitoring jego odbioru, wypełnienia i poprawności zbieranego odpadu - sortowania. 

formalno-prawne zadanie UMT 

od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

6.  Ujęcie w zmienianych uchwałach wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania (Dz. U z 2017 r. poz. 19). formalno-prawne zadanie UMT 

od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

7.  Przeprowadzenie analizy technicznej możliwości dostawienia pojemnika na „Papier” w 
istniejących zestawach podziemnych pojemników na terenie Zespołu Staromiejskiego organizacyjno-

rzeczowe 
zadanie UMT 

od 03.2017 r. 

do 06.2017 r. 
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Lp. Zadanie Kategoria 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres realizacji 

8.  Przeprowadzenie analizy technicznej możliwości dostawienia pojemnika na „BIO” w istniejących 
zestawach podziemnych pojemników na terenie Zespołu Staromiejskiego organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie UMT 

 

od 03.2017 r. 

do 06.2017 r. 

 

9.  Ogłoszenie przetargu i wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uwzględniającego: 

- zbiórkę papieru 

- usługi w ramach opłaty odbioru gruzu; 

- nowych częstotliwości odbioru odpadów 

organizacyjno-
rzeczowe 

zadanie UMT 

od 07.2017 r. 

do 11.2017 r. 

 

10.  Przeprowadzenie analizy technicznej na wybór optymalnego systemu elektronicznej ewidencji 
pojemników; organizacyjno-

rzeczowe 
zadanie UMT 

od 06.2017 r. 

do 12.2017 r. 

 

11.  Przeprowadzenie analizy technicznej zapotrzebowania na zestawy podziemnych pojemników na 
pozostałych terenach miasta 

organizacyjno-
rzeczowe 

zadanie UMT 

 

od 06.2017 r. 

do 12.2017 r. 

12.  Wprowadzenie właściwego oznakowania pozostałych pojemników lub worków do selektywnego 
zbierania (zgodnie z rozp. z 29.12.2016. Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Ujednolicenie systemu na 
terenie całego miasta: 

- pojemniki lub worki na „Metale i tworzywa sztuczne”; 

- pojemniki lub worki na „Szkło”; 

- pojemniki lub worki na „Bio”; 

- pojemniki w gniazdach na „Metale i tworzywa sztuczne”; 

- pojemniki w gniazdach na „Szkło”; 

- pojemniki podziemne na „Metale i tworzywa sztuczne”; 

- pojemniki podziemne na „Szkło”; 

organizacyjno-
rzeczowe 

zadanie MPO oraz 
pozostałych 
podmiotów 

odbierających odpady 
lub właścicieli 
nieruchomości 

niezamieszkałych 

od 11.2017 r. 

do 12.2017 r. 

 

13.  Dostarczenie do właścicieli nieruchomości zamieszkałych pojemników lub worków na papier i 
„BIO” (właściwie oznakowanych) organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady/UMT 

od 01.2018 r. 

do 02.2018 r. 
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Lp. Zadanie Kategoria 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres realizacji 

14.  Ustawienie w gniazdach dodatkowych pojemników na papier i „BIO” (właściwie oznakowanych)  
organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady 

od 01.2018 r. 

do 02.2018 r. 

 

15.  Powierzenie Straży Miejskiej lub innej służbie zadań w zakresie kontroli i spełniania obowiązków 
przez mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami 

formalno-prawne zadanie UMT 
od 09.2017 r. 

do 12.2017 r. 

16.  Prowadzenie szkoleń dla służb odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli poprawności 
gromadzenia odpadów organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie UMT 

 

od 07.2017 r. 

do 12.2017 r. 

 

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

rzeczowe 
zadanie UMT 

od 01.2018 r. 

(corocznie) 

 

18.  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. 
Równoczesne tworzenie bazy danych dotyczących nieruchomości niezamieszkałych oraz 
pojemności i ilości pojemników ich obsługujące. 

organizacyjno-
rzeczowe 

zadanie UMT 

 

od 01.2018 r. 

(corocznie) 

 

19.  Opracowanie szczegółowej „Strategii działań informacyjno-edukacyjnych związanych z 
wdrożeniem od 2018 r. nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń” organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie UMT 

 

od 06.2017 r. 

do 06.2018 r. 

 

20.  Realizacja „Strategii działań informacyjno-edukacyjnych związanych z wdrożeniem od 2018 r. 
nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń” organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie 
UMT/wybrany 

podmiot odbierający 
odpady 

od 01.2019 r. 

do 12.2020 r. 

(i dalej corocznie) 

 

21.  Wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników 
organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady 

od 01.2018 r. 

do 12.2019 r. 
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Lp. Zadanie Kategoria 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres realizacji 

22.  Ustawienie pojemników na „Papier” w istniejących zestawach podziemnych pojemników na 
terenie Zespołu Staromiejskiego (właściwie oznakowanych).  organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady 

od 01.2018 r. 

do 12.2019 r. 

 

23.  Ustawienie pojemników na „BIO” w istniejących zestawach podziemnych pojemników na terenie 
Zespołu Staromiejskiego (właściwie oznakowanych).  organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady 

od 01.2018 r. 

do 12.2019 r. 

 

24.  Opracowanie projektów technicznych i realizacja zestawów podziemnych pojemników na 
pozostałych terenach miasta organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie 
UMT/wybrany 

podmiot 

 

od 01.2018 r. 

do 12.2020 r. 

 

25.  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. 

organizacyjno-
rzeczowe 

zadanie UMT 

 

od 06.2017 r. 

do 12.2018 r. 

 

26.  W zakresie dotyczącym ewentualnego dofinansowania w formie dotacji od Gminy Miasta Toruń 
budowy altan (wiat/pergoli) śmietnikowych niezbędna uchwała Rady Miasta wraz z określeniem 
zasad przyznawania dotacji, jej maksymalnej wysokości). 

formalno-prawne 
zadanie UMT 

 

od 01.2019 r. 

do 06.2019 r. 

 

27.  opracowanie dobrych praktyk w zakresie parametrów technicznych jakie powinny spełniać 
boksy/wiaty śmietnikowe (np. ich zamykanie, usytuowanie, dostępność dla pojazdów, 
ograniczenia w parkowaniu innych pojazdów); 

organizacyjno-
rzeczowe 

zadanie UMT 

 

od 01.2018 r. 

do 12.2018 r. 

 

28.  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.   

formalno-prawne 
zadanie UMT 

 

od 01.2018 r. 

do 12.2018 r. 
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Lp. Zadanie Kategoria 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres realizacji 

29.  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. Dotacja udzielana w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska (art. 403) oraz  ustawę 
o finansach publicznych. Problem pomocy de minimis dla podmiotów traktowanych jak 
przedsiębiorcy w rozumieniu prawa UE (np. spółdzielnie, ale raczej nie wspólnoty mieszkaniowe). 

organizacyjno-
rzeczowe 

zadanie UMT 

 

od 01.2020 r. 

do 12.2021 r. 

 (realizacja zadania 
pod warunkiem 
wykazania takiej 

potrzeby na etapie 
ewidencji 

boksów/wiat 
śmietnikowych) 

 

30.  Opracowanie projektów technicznych i realizacja rozbudowy części mechanicznej ZUOK w 
Toruniu organizacyjno-

rzeczowe 

zadanie MPO 

 

w trakcie 

do 12.2018 r. 

 

31.  Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej możliwości budowy fermentacji dla ZUOK w 
Toruniu 

- wariant podstawowy analizy (koszt 25 tys. zł) 

- lub wariant rozszerzony o analizę produktywności biogazu (koszt 90 tys. zł) 

organizacyjno-
rzeczowe 

zadanie MPO 

od 01.2018 r. 

do 12.2019 r. 

 

32.  Podjęcie decyzji o ewentualnej budowie fermentacji dla ZUOK w Toruniu 
organizacyjno-

rzeczowe 
zadanie MPO 

od 01.2020 r. 

do 06.2020 r. 

 

33.  Rozwiązanie istniejących porozumień z gminami ościennymi w zakresie gospodarki odpadami 
przy jednoczesnej negocjacji treści nowych porozumień. Konieczność podjęcia uchwał w tym 
przedmiocie przez rady gmin ościennych (wyrażenie zgody na rozwiązanie istniejących 
porozumień i zawarcie nowych dotyczących zagospodarowania odpadów) i wykonanie uchwał 
(zawarcie porozumień przez organy wykonawcze gmin). 

formalno-prawne 
Zadanie Gminy 
Miasta Toruń 

 

od. 03.2017 r. 

do 12.2017 r. 

34.  Przeprowadzenie badań w zakresie składu morfologicznego odpadów komunalnych 
wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Miasta Toruń, 
w zależności od rodzaju zabudowy i pory roku 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 01.2018 r. 

do 12.2018 r. 

[źródło: opracowanie własne]
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6.2 Harmonogram rozbudowy części mechanicznej ZUOK w Toruniu 
 

 Jednym z planowanych zadań jest „Opracowanie projektów technicznych i realizacja 

rozbudowy części mechanicznej ZUOK w Toruniu”. Zadanie realizowane jest przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., z planowanym współfinansowaniem z funduszy 

Unii Europejskiej. Uruchomienie zmodernizowanej instalacji sortowni przewiduje się na 

początek 2019 roku. Poniżej, zgodnie z opracowanym Studium wykonalności, przedstawiono 

szczegółowy harmonogram realizacji tego zadania. 

 

Tabela 6.2 Harmonogram realizacji projektu części mechanicznej ZUOK w Toruniu 

Lp. Zadania w projekcie 
2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

I Faza przedinwestycyjna             

1 

Zadanie 1 
Wykonanie  kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla budowy zespołu 
wag z budynkiem administracyjno – socjalnym 
oraz myjni do kół i podwozi przy ul. Kociewskiej 
47/53 w Toruniu 

            

2 
Zadanie 2 
Opracowanie studium wykonalności projektu 

            

II Faza inwestycyjna             

3 

Zadanie 3 
Dostawa i zabudowa separatorów sortujących 
na linii sortowniczej w ZUOK w Toruniu wraz z 
modernizacją sita bębnowego 

            

4 
Zadanie 4 
Dostawa i montaż zespołu wag w ZUOK w 
Toruniu 

            

5 
Zadanie 5 
Dostawa i montaż myjni do kół i podwozi w 
ZUOK w Toruniu 

            

6 
Zadanie 6 
Dostawa wyposażenia budynku obsługi wag w 
ZUOK w Toruniu 

            

7 

Zadanie 7 
Budowa budynku obsługi wag wraz z robotami 
dotyczącymi przygotowania do montażu wag i 
myjni do kół i podwozi w ZUOK w Toruniu 

            

8 

Zadanie 8 
Dostawa oprogramowania optymalizującego 
zarządzanie gospodarką odpadami 
komunalnymi w Toruniu 

            

9 
Zadanie 9 
Dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem 
do ZUOK w Toruniu 

            

10 
Zadanie 10 
Budowa przyłącza kablowego wraz z 
rozdzielnią na potrzeby modernizacji linii 
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Lp. Zadania w projekcie 
2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

sortowniczej w ZUOK w Toruniu 

11 
Zadanie 11 
Kampania edukacyjna 

            

III Zarządzanie projektem             

12 

Zadanie 12 
Jednostka Realizująca Projekt 
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenie 
projektu – charakterystykę JRP przedstawiono 
w punkcie 8.2 Struktura i schemat 
organizacyjny JRP 

            

IV Promocja projektu             

13 
Zadanie 13 
Promocja projektu  

            

[Źródło: Studium Wykonalności] 
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