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Plan prezentacji 

1. Stan obecny gospodarki odpadami 

2. Gospodarka w obiegu zamkniętym 

3. Gospodarka nowego modelu 

 



BILANS ROZLICZEŃ GMINA - RIPOK 

Gmina RIPOK 

PLUS – MINUS ??  

Koszty własne wg 
zmiennej masy odpadów 
+ opłata marszałkowska 

Przychód od Gminy wg 
ryczałtu 

PLUS – MINUS ??  

Zobowiązanie wobec 
RIPOK: wolna ustaw. cena 
x zmienna masa odpadów 

Stały przychód od 
mieszkańców wg. opłaty 
zryczałt, (baza, stawka) 



Wahania miesięczne wytwarzania odpadów w 
cyklu rocznym  



Opłata zryczałtowana (niska stawka) a koszty 
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Koszty gminy w układzie proporcjonalnym wobec 
ilości odpadów 
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Klasyfikacja przetargów 

Przetarg (art. 
6d. u.c.p.g) 

Odbiór 

Ryczałt Od tony 

Odbiór i 
zagospodar. 

Ryczałt Od tony 



Porównanie przetargów 

Przetarg „od tony” (proporcj.) 
2.7 Wynagrodzenie. 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone 
będzie na podstawie powykonawczego 
potwierdzonego przez Zamawiającego 
zestawienia odebranych odpadów przy 
przyjęciu ofertowych cen jednostkowych. 

2) Sposób ustalania wynagrodzenia: 

a) wynagrodzenie za odbiór odpadów 
komunalnych zmieszanych i za odbiór 
odpadów selektywnie odebranych z 
nieruchomości zamieszkałych oraz w 
PSZOK (tj. EKOPUNKCIE, PZON, mobilnych 
punktach zbiórki odpadów komunalnych) 
z nieruchomości zamieszkałych będzie 
obejmowało 

Przetarg ryczałtowy 

Ryczałt oznacza globalną kwotę 
przeznaczoną na jakieś określone 
wydatki bez podziału na 
szczegółowe pozycje.  

• Ustalając wynagrodzenie 
ryczałtowe zamawiający nie musi 
przeprowadzać szczegółowej 
analizy kosztów realizacji 
przedmiotu zamówienia 
publicznego. 

 



Porównanie przetargów – cd. 

Przetarg „od tony” 

kwotę stanowiącą iloczyn ceny 
jednostkowej netto za 1 Mg tych 
odpadów oraz ilości odebranych 
odpadów w danym miesiącu 
określonych na podstawie 
załączników do faktur tj.: 

- kart przekazania odpadów, 

- łącznej masy odpadów komunalnych  
zmieszanych, 

- masy poszczególnych odpadów zebranych 
selektywnie. 

b) prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców, 
PSZOK a w tym EKOPUNKT, PZON i 
mobilne 

Przetarg ryczałtowy 

Istotą ceny ryczałtowej jest ustalenie 
jej z góry, bez przeprowadzenia 
szczegółowej analizy kosztów 
przedmiotu zamówienia.  

 

Przy czym charakter okoliczności, z 
uwagi na które nie przewidziano 
rozmiaru lub kosztów prac, nie 

ma większego znaczenia. 



Dali 6 razy niższą cenę... Niebywały przetarg 
śmieciowy w Poznaniu na 2 głosy 

Remondis (Niemcy) 

• Słyszał ktoś, żeby gdzieś w Polsce 
obsługę 400 tysięcy ludzi przejęła 
spółka, która od zera ma 
rozpocząć działalność? 

• - Do tego miasto określiło 
zapotrzebowanie na ponad 140 
tysięcy ton, kiedy wszystkie 
badania pokazują, że jest ich 200 
tysięcy. Trzeba zabezpieczyć do 
tego ludzi, sprzęt, pojemniki, a 
cena jest ryczałtowa, nie od tony. 
Gdyby było od tony, byłoby taniej 
- 

FB Serwis (Hiszpania) 
• Damy radę - odpowiada Artur 

Pielech z FB Serwis.  - 
Startowaliśmy w Polsce w pięciu 
przetargach w dużych miastach - 
Gdyni, Gdańsku, Krakowie, 
Bydgoszczy i Poznaniu. Wszędzie 
nasza polityka cenowa - 
zakładając różnice w specyfikacji 
przetargów - była zbliżona. 
Poznań nie jest wyjątkiem. Na 
pytanie dlaczego jesteśmy tak 
tani, ja bym spytał raczej dlaczego 
konkurenci byli tak drodzy 



Pułapka bilansowa systemu z zaniżoną stawką 
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Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb 
Obrachunkowych z 10.06.2014 

Krajowa Rada RIO - stanowisko w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów nad 
kosztami funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych .  

1. Gmina na etapie planowania powinna zabezpieczyć  źródła sfinansowania 
wydatków na  funkcjonowanie systemu odbioru opadów . 

 

2. W  trakcie roku może pojawić się przejściowy brak zrównoważenia 
dochodów. Jeżeli powstaje niedobór to gmina powinna zintensyfikować 
działania windykacyjne a wcześniej dofinansować system z dochodów 
własnych.  

 

3. Gdy na koniec roku powstanie nadwyżka to w opinii Izby, zgodnie z zasadą 
roczności budżetu, środki te pozostają do dyspozycji gminy, która decyduje 
na co przeznaczyć je w następnym roku. 

 



6r - samofinansowanie 

Opłata jako dochód 
• Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi 
dochód gminy.  

• 1a. W przypadku przejęcia przez 
związek międzygminny zadań 
gminy, o których mowa w art. 3 
ust. 2 w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi, opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowią dochód 
związku międzygminnego w 
całości lub w części odpowiednio 
do zakresu przejętych zadań.  

 

Opłata tylko na cele związane z 
pokrywaniem kosztów systemu 

• 1aa. Środki z opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie mogą być 
wykorzystane na cele 
niezwiązane z pokrywaniem 
kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  

 



Koncepcja „zero waste” – gospodarka 
w obiegu zamkniętym 

• Czy koncepcja ta jest realna? 

• Jaka będzie rola spalarni odpadów? 

W całej Europie działa około 488 spalarni (w 
Polsce dużych jest 7). Pozwalają one na 
utylizację blisko 25% odpadów rocznie (około 80 
mln ton odpadów).  



 
CYRKULACJA DÓBR  



 
ROCZNA ŚWIATOWA PRODUKCJA OPAKOWAŃ PET NA 2015 ROK  WYNIOSŁA OKOŁO 

25 MILIONÓW TON.  
 

• ”Na wyprodukowanie 1 kg PET potrzeba 1,9 kg ropy naftowej, daje to 47,5 
biliona kg ropy, w przybliżeniu na wytworzenie tej ilości PET potrzeba 352 
miliony baryłek. Taka ilość ropy pokrywa prawie 2 letnie zapotrzebowanie 
całego naszego kraju! A z recyklingiem jest krucho. W 2012 roku w Europie 
odzyskano 52% wyprodukowanych opakowań, ale w Polsce wskaźnik ten 
może być nawet o połowę niższy. Pozostałe butelki trafiają na wysypiska, a 
te które są poddawane recyklingowi używane są do produkowania innych 
towarów, więc nowe butelki wciąż powstają zużywając kolejne surowce. 
Obciążenie jakie generuje dla środowiska produkcja opakowań PET jest 
kolejnym argumentem poddającym w wątpliwość sens ich używania.” 

• Źródło: Analiza możliwości zagospodarowania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych Emilia den Boer Zakład technologii odpadów i 
remediacji gruntów, Politechnika Wrocławska  



Cyrkulacja dóbr 



Stworzenie warunków do włączenia się jednostki „nieinstytucjonalnej 
w proces recyklingu” – gospodarka nowego modelu 









Wnioski 

• Zintegrowany system zarządzania  odpadami to albo 
ich termiczna utylizacja po uprzednim wysortowaniu 
odpadów wartościowych w procesie odbioru 
odpadów od mieszkańców i nieruchomości 
komercyjnych lub 

• Organizacja głębokiego procesu recyklingu przy 
wykorzystaniu punktów sprzedaży i pustych 
przebiegów transportowych (zdejmie lub ograniczy to 
koszty recyklingu z mieszkańców) 

Co dalej? Może właśnie gospodarka nowego modelu? 



Gospodarka nowego modelu 

Założenia: 
1. Odejście od standardowego rozumienia gospodarki odpadami, 

czyli tylko rynkowego lub  „in house” 
2. Model sieciowy, zaciera się różnica między przedsiębiorstwem 

gospodarki odpadami a transportowym. Powstają firmy nowej 
generacji, które podejmują się wywozu odpadów. 

3. Istnieje także możliwość wprowadzenia zautomatyzowanego, 
ekologicznego systemu transportowania odpadów z miejsca ich 
zbiórki  

4. Wśród odpadów stopniowo będą dominować odpady selektywne 
zebrane. 

5. Pozostałe odpady będą na przykład utylizowane termicznie w 
relatywnie małych dostosowanych do wielkości ośrodka 
miejskiego spalarniach w kogeneracji  
 
 



Ekologiczny system gospodarki 
odpadami 



The smart grid – nowy model (sieć) 
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