
INOWROCŁAW  
UZDROWISKO TAK BLISKO 

• z 20 stycznia 1185 r. pochodzi pierwsza wzmianka źródłowa o targu 

książęcym „In Novo Wladislaw”, 

• to Kazimierz Konradowic wydał w 1237 (lub rok później) przywilej 

lokacyjny na prawo magdeburskie,  

• 17 maja 1398 r. doszło do spotkania królowej Jadwigi (obecnie 

patronki miasta) z wysłannikiem Krzyżaków, któremu przepowiedziała, 

iż Zakon ukarany zostanie za swe wiarołomstwo i występki,  

• uzdrowisko (od 142 lat) – położone w centralnej części Polski. Stolica 

Kujaw Zachodnich, 



INOWROCŁAW  
UZDROWISKO TAK BLISKO 

• ok. 75.000 mieszkańców, rocznie leczy się ponad 34 tys. kuracjuszy,  

• miasto na soli (na potężnym wysadzie solnym). To tutaj wydobywane są 

m.in. wody – mineralna „Inowrocławianka” i lecznicza „Jadwiga”, 

• głównymi profilami leczniczymi inowrocławskiego uzdrowiska są: 

choroby układu krążenia, ruchu, oddechowego i pokarmowego, 

•  postrzegane jako jedno z najlepszych uzdrowisk w kraju. Tak jest 

współcześnie i tak było w przeszłości. Wszak to tutaj bywali znani 

politycy, aktorzy czy sportowcy, by wspomnieć chociażby  premiera 

Władysława Grabskiego, prezydenta Poznania i późniejszego Delegata 

Rządu na Kraj Cyryla Ratajskiego, estradowca Ludwika Sempolińskiego 

oraz olimpijczyka Janusza Kusocińskiego. 



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
INOWROCŁAWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA 

PARK SOLANKOWY/ZIELEŃ 

MIESZKALNICTWO  

ODPADY /RIPOK  



PARK SOLANKOWY  

• Park Solankowy ma powierzchnię 85 hektarów,  

• mieszczą się tutaj wszystkie obiekty uzdrowiskowe oraz sanatoria, które – co 

ważne – są w 100% sprywatyzowane. Do miasta należy natomiast park wraz  

z terenami rekreacyjnymi, tężnią, mnogością zieleni,  

• utrzymanie parku w całości finansowane jest przez miasto z opłaty 

uzdrowiskowej. I tak dla przykładu w 2015 r. z opłaty uzdrowiskowej i dotacji 

rządowej miasto uzyskało 3,32 mln zł.  



PARK SOLANKOWY  

• TĘŻNIA SOLANKOWA,  

• ZIELEŃ (w tym dywany kwiatowe),  

• PIJALNIA WÓD-PALMIARNIA 

„INOWROCŁAWIANKA”,  

• HOTEL „PARK”.  



PARK SOLANKOWY – TĘŻNIA   

• inowrocławska Tężnię Solankową tworzą dwa połączone ze sobą 

wieloboki, o obwodzie 322 m i wysokości 9 m. Na szczycie jest taras 

widokowy, z którego podziwiać można panoramę Solanek. Tężnia została 

otwarta w 2001 r.  



PARK SOLANKOWY – TĘŻNIA   

• jak mawiają inowrocławianie, Tężnia Solankowa jest drugą co do 

wielkości w Polsce, ale za to najpiękniejszą. Posiada jedyne w Europie 

oświetlenie ledowe, co sprawia, ze inowrocławskie inhalatorium 

prezentuje się wyjątkowo nie tylko w dzień, ale również po zmroku, 

• a co oświetlenia, jako ciekawostkę warto podać, iż Inowrocław 

kilkukrotnie wygrywał konkursy ogólnopolskie na najpiękniej 

oświetlone miasto w Polsce.  

   



PARK SOLANKOWY – TĘŻNIA   



PARK SOLANKOWY – TĘŻNIA   



PARK SOLANKOWY – TĘŻNIA   

Jak działa tężnia? 
 

Ściany jej wyłożone są tarniną, po 
której spływa solanka pompowana 
na szczyt tężni. Pod wpływem 
wiatru i słońca ulega ona 
rozpyleniu oraz odparowaniu; 
powstaje w ten sposób solankowy 
aerozol, który ma szczególne 
właściwości lecznicze. Zasięg 
oddziaływania tego naturalnego 
inhalatorium wynosi 300 metrów. 
Zalecane jest przebywanie  
w odległości minimalnej od tężni 
(ok. 30 metrów), nie dłużej niż pół 
godziny. Wstęp jest bezpłatny.  



PARK SOLANKOWY 

• co roku w Solankach IGKiM wysadza ponad 110 tysięcy sadzonek 

kwiatów, z których komponowane są przepiękne, kolorowe oraz 

starannie pielęgnowane dywany kwiatowe. Kolejnych kilkadziesiąt 

tysięcy roślin sadzi się na miejskich kwietnikach i trawnikach. 

Kompozycje kwiatowe na klombach parku zdrojowego są dwa razy  

w roku zmieniane i starannie pielęgnowane. Warto zaznaczyć, iż IGKiM 

dba o całą zieleń w Parku Solankowym oraz trzy stawy,  

• jednym z ulubionych miejsc spacerowiczów są ogrody zapachów - na 

kolistych klombach od wczesnej wiosny kwitną m.in. róże, piwonie i lilie 

zachwycając wielością kolorów i odmian, pachną różnorodne zioła.  



PARK SOLANKOWY 



PARK SOLANKOWY 



PARK SOLANKOWY 



PARK SOLANKOWY 



PARK SOLANKOWY 

• ogrody zapachowe znajdują się w nowej części Solanek, które przed 

kilkoma laty zostały powiększone o ok. 30 hektarów. 

Na tym terenie powstał też staw, plaża, alejki, ścieżki rowerowe – 

słowem: miejsce aktywnej rekreacji inowrocławian i gości.  

 

Warto podkreślić, iż inwestycje te realizowane były dzięki 
pozyskaniu przez miasto wsparcia ze środków unijnych 
(zadania warte blisko 35 mln zł, wykonane do 2014 r.).  
 
 



PARK SOLANKOWY 

Jedną z najważniejszych wówczas zrealizowanych inwestycji było 
powstanie w nowej części Solanek Pijalni Wód-Palmiarni 
„Inowrocławianka” zarządzanej przez PGKiM. 

 

To miejsce szczególne, bowiem jest to kompleks, w którym mieści się 

pierwsza w województwie kujawsko-pomorskim palmiarnia, Chata 

Kujawska oraz pijalnia wód, gdzie można skosztować m.in. 

wydobywanych w Inowrocławiu wód – mineralnej „Inowrocławianki” i 

leczniczej „Jadwigi”. Niewątpliwą ciekawostką pijalni jest jedyny taki na 

świecie… Pomnik Teściowej.  



PARK SOLANKOWY 

Pijalnia Wód-Palmiarnia „Inowrocławianka” 



PARK SOLANKOWY 

Rajski Ptak 



PARK SOLANKOWY 



PARK SOLANKOWY 

W pobliżu Pijalni Wód-Palmiarni „Inowrocławianka” znajduje się 
– również zarządzany przez PGKiM – hotel „Park”.  
 

To obiekt dwugwiazdkowy, powstały w budynku z 1944 r. W kompleksie 

hotelowym znajdują się także m.in.: restauracja, spa oraz basen. 

Niedawno wyremontowane pokoje oraz usytuowanie w sercu 

uzdrowiskowego parku, to główne atuty, które przyciągają gości.  

 



PARK SOLANKOWY 



PARK SOLANKOWY 

Hotel „Park” 



MIESZKALNICTWO 

Spółka obecnie zarządza blisko 150 budynkami komunalnymi i o 
nieuregulowanej sytuacji prawnej oraz administruje 140 wspólnotami 
mieszkaniowymi.  



SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  

Schronisko dla zwierząt przy ul. Toruńskiej istnieje od 1994 r. 
Początkowo pod opieką schroniska było 40 psów. W tej chwili, 
szczególnie po modernizacji, przebywa tam ponad 250 zwierząt, które 
mają zapewnione warunki zgodne z obowiązującymi standardami.  



SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 

• w 2013 r. dotychczas istniejący Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, który 
przez lata był systematycznie modernizowany, decyzją Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, został wskazany jako jedna z kilku w województwie 
Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych , 
• w 2011 r. ówczesny ZUOK wzbogacił się o nowoczesną linię do segregacji 
zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacja ta zastąpiła dotychczasowy system 
segregacji odpadów zmieszanych,  
• wcześniej m.in. zakupiono linię do sortowania – ręcznej segregacji, co znacznie 
przyspieszyło proces obróbki surowców. W czerwcu 2010 r. zaczęła działać instalacja 
do ujęcia i spalania gazu składowiskowego. Do czasu realizacji tej inwestycji biogaz 
(głównie szkodliwy metan) był emitowany do atmosfery. Dla zakładu zakupiono 
także tunele foliowe z instalacją wentylacyjną służące do przetwarzania odpadów 
ulegających biodegradacji.  
 



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 

• w 2015 r. m.in. rozpoczęto produkcję paliwa alternatywnego. Dzięki rozbudowie i 

modernizacji istniejącej już instalacji, odpady, których nie można już przetwarzać, są 

przekształcane w paliwo alternatywne wykorzystywane m.in. w przemyśle 

cementowniczym. Inwestycja kosztowała ponad 17 mln zł, z czego 12 mln zł to 

wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Toruniu.  



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 

• w RIPOK-u z gazu składowiskowego wytwarza się ciepło i energię elektryczną. 

Chcąc zapobiec emisji metanu do atmosfery oraz w celu uniknięcia samozapłonu, już 

przed kilkoma laty zamontowano pochodnię spalania biogazu. Unieszkodliwiała ona 

gaz, który do 2014 r. nie był inaczej wykorzystywany. Zainstalowano agregat, dzięki 

któremu z gazu można produkować ciepło wykorzystywane w całości przez RIPOK 

np. do podgrzania wody, a przede wszystkim umożliwiło to wytworzenie do 160 kW 

energii elektrycznej, co pozwala w jednej czwartej zaspokoić potrzeby zakładu. 



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 
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ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 
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REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (RIPOK) – CZĘŚĆ BIOLOGICZNA 

W skład instalacji MBP (w części dotyczącej przetwarzania biologicznego) wchodzą 

cztery reaktory o pojemności brutto – 500 m 3  każdy. Średni czas przebywania 

odpadu w reaktorze wynosi ok. 2-4 tygodni. Każdy reaktor posiada zamykaną bramę 

umożliwiającą wjazd ładowarki, aby zapełnić/opróżnić komory. Reaktory są 

wyposażone w bramy rolowane, otwierane automatycznie. Instalacja jest wyposażona 

w: system napowietrzania, odprowadzania powstających odcieków, nawadniania 

wsadu, oczyszczania powietrza procesowego oraz system kontroli i zarządzania 

procesem.  



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK)  

 



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) 

RIPOK to także edukacja ekologiczna oraz nowe zaplecze socjalne. W 
ramach inwestycji wybudowano salę multimedialną, gdzie prowadzone 
są zajęcia dla dzieci i młodzieży.  



REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) - PSZOK 

• Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych to także 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
– mieszkańcy bez jakiejkolwiek opłaty mogą dostarczyć m.in. odpady 
wielkogabarytowe, elektrośmieci, chemikalia, odzież, odpady zielone, 
opony i inne frakcje zbierane selektywnie.  



ZAKŁAD USŁUG SANITARNYCH  
I PORZĄDKOWYCH  

Wywozem odpadów i dostarczeniem ich do RIPOK-u zajmuje się Zakład 
Usług Sanitarnych i Porządkowych, wyposażony m.in. w najnowszy 
sprzęt, w tym samochody z myjkami.  



ZAKŁAD USŁUG SANITARNYCH  
I PORZĄDKOWYCH  



POGOTOWIE CZYSTOŚCI  

W 2009 r. w Ino-
wrocławiu zaczęło fun- 
kcjonować tzw. pogoto- 
wie czystości. Na sygnał 
telefoniczny podejmo-
wane są interwencje 
(także w godzinach po-
południowych i wieczo-
rami, w święta) do-
tyczące utrzymania (na 
terenach podległych Mia-
stu Inowrocław) czysto-
ści i porządku.  



IN-HOUSE 
 

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może 
udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki: 
a)  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; warunek ten jest 
również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna 
kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, 

b)  ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy 
wykonania zadań powierzonych jej przez zamawiającego 
sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten 
zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,  

c)  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału 
kapitału prywatnego.  



IN-HOUSE – funkcja kontrolna  
 

IGKiM 
IN-HOUSE  

PGKiM 

PGKiM 
utworzenie spółki-córki IGKiM Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 

Inowrocławia z 24 października 2016 r. w 
sprawie zmian w zasadach prowadzenia 
gospodarki komunalnej, z PGKiM-u 
utworzono IGKiM, czyli spółkę-córkę. 
 
 
 



IN-HOUSE – funkcja kontrolna  
 

Zamawiającym jest Miasto Inowrocław. Ustawodawca przewidział 
sytuację, w której zamawiający udzielający  zamówienia wewnętrznego 
osobie prawnej – nie musi być instytucją kontrolującą tę osobę prawną w 
sposób bezpośredni, ale jedynie instytucją kontrolującą ją pośrednio – za 
pośrednictwem innej osoby prawnej. W ten sposób powstaje relacja 
trzech podmiotów: 
1.  zamawiającego – Miasto Inowrocław,  
2.  osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego i jednocześnie 

kontrolująca osobę prawną, której zamawiający udziela zamówienia – 
PGKiM,  

3.  osoba prawna, której udziela się zamówienia, podległa osobie 
prawnej z pkt. 2 – IGKiM (jako spółka-córka PGKiM-u). 

 



MINIMUM 90% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI  
NA RZECZ POWIERZAJĄCEGO ZADANIE 

IN-HOUSE – 90% rocznie 
 

Zakład Zieleni Zakład Usług Sanitarnych 
i Porządkowych  

schronisko 
dla zwierząt  

INOWROCŁAWSKA GOSPODARKA  
KOMUNALNA I MIESZKANIOWA (IGKiM) 

68,11% 77,38% 99,82% 

mieszkalnictwo 
(ROM)  

100% 

90,67% - do końca lipca 2017 r. (narastająco)  



IN-HOUSE – 90% rocznie 
 

Pojęcie „zadanie powierzone” dotyczy wszystkich grup zamawiających, 
nie można go utożsamić z pojęciem „zadania własnego” gminy.  
 
Do progu 90% działalności nie należy zatem wliczać zadań pochodnych w 
formie np. dostaw, usług i robót budowlanych, z których spółka czerpie 
dodatkowy przychód. Nie ma przy tym znaczenia, czy ten dodatkowy 
przychód jest związany z jej podstawową działalnością, czy też nie. Jeśli 
działania podejmowane przez spółkę (i przychody przez nią uzyskiwane) 
dotyczą sfery objętej zadaniami powierzonymi, ale pozostają neutralne 
dla tych zadań (np. spółka gminna obok opłat za odbiór gminnych 
odpadów, dodatkowo przyjmuje za wynagrodzeniem odpady od 
podmiotów trzecich) to taka działalność dodatkowa nie wchodzi w zakres 
wymaganych 90% działalności.  



Wydaje się, że trafnym uproszczeniem jest przyjęcie, że za działalność w 
ramach „zadań powierzonych” należy rozumieć działalność 
niekomercyjną osób prawnych (tj. świadczoną na rzecz/w imieniu 
zamawiającego, który taką działalność tej osobie prawnej powierzył).  
 
Jeśli z uwagi na m.in. reorganizację (np. przekształcenia podmiotowe, 
reorganizację struktury właścicielskiej, zmiany zakresu działalności) 
dane dotyczące procentowego udziału przychodów działalności na rzecz 
powierzającego zadanie są niedostępne lub niewiarygodne, wtedy należy 
przyjąć prognozy handlowe.  
 

IN-HOUSE – 90% rocznie 
 



IN-HOUSE – efektywność 
 

Na tzw. konstrukcję powierzeniową składa się sześć elementów: 
1.  Analiza zasadności powierzenia obowiązku świadczenia usług 

publicznych wraz z definicją usług jako usług w ogólnym interesie 
gospodarczym oraz określenie minimalizowania naruszenia regulacji 
antymonopolowych,  

2.  przygotowanie uchwały wraz ze stosownym uzasadnieniem,  
3.  opracowanie i wdrożenie umowy wykonawczej,  
4.  przygotowanie planu finansowego na okres powierzenia,  
5.  wdrożenie zmian w infrastrukturze finansowo-księgowej 

zapewniającej zgodność z regulacjami pomocowymi,  
6.  ustalenie i monitorowanie ścieżek efektywności w okresie 

powierzenia obowiązku świadczenia usług publicznych.  


