
Omówienie koncepcji przyjęcia przez 

Związek strumienia odpadów 

opakowaniowych i prezentacja budowy 

wspólnego systemu recyklingu i zbiórki 

odpadów opakowaniowych



Cele nadrzędne:

osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu przez Gminy

ujednolicenie i zunifikowanie systemu gospodarki odpadami

Cele pośrednie:
stworzenie 

efektywnego systemu 
gospodarki odpadami

utrzymanie czystości i 
porządku poprzez 

stworzenie warunków
niezbędnych do ich 

utrzymania

zmniejszenie kosztów 
przetwarzania 

odpadów – wzrost 
efektywności 
ekonomicznej

podniesienie możliwości 
technicznych i 

organizacyjnych w 
zakresie 

gospodarowania 
odpadami

stworzenie systemu 
zbierania rzetelnych 
danych o uzyskanych 
poziomach recyklingu

racjonalne 
sortowanie odpadów -

zwiększenie 
świadomości 
mieszkańców

wyeliminowanie 
nieuczciwych praktyk
związanych z odbiorem 
odpadów komunalnych 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579)
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Analiza poziomów recyklingu 

na podstawie 

Rocznych analiz systemu 

gospodarki odpadami w latach 

2016, 2017, 2018

w 26 gminach wchodzących 

w skład CZG R-XXI



brak danych



brak danych





Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zagospodarowanie-odpadow-komunalnych.html

Co na to     
NIK?

Należy zatem uważnie obserwować 
poziom recyklingu i w razie potrzeby 
wszcząć niezwłocznie działania, tak 
by uniknąć wysokich kar pieniężnych.

NIK wskazuje, że wprawdzie wszystkie 
skontrolowane gminy stworzyły 

warunki do gospodarowania odpadami 
komunalnymi to jednak zasadnicze 

cele reformy nie zostały osiągnięte.

Podkreśla brak rzetelnej 
sprawozdawczości poziomów recyklingu 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła, co stanowi zagrożenie
nieosiągnięcia przez Polskę w 2020 r. 
wyznaczonego przez UE 50-% poziomu 

recyklingu.

Roczne sprawozdania z 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi powinny być 

rzetelne a dane w 
sprawozdaniach składanych 

gminom przez firmy odbierające 
odpady – weryfikowane.

Zwraca uwagę na potrzebę 
wprowadzenia a gminach 

systemowego rozwiązania, 
które zapewniłoby bieżącą 

weryfikację danych.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zagospodarowanie-odpadow-komunalnych.html


Analiza ilości odpadów 

poddanych recyklingowi 

dostarczonych przez gminy 

członkowskie CZG R-XXI







Osiągnięte 
poziomy 

recyklingu

Unifikacja  
systemu

unifikacja

efektywność

racjonalna gospodarka 
odpadami



Unifikacja systemu selektywnej 

zbiórki odpadów

Źródło: http://miastozwizja.pl



Budowa systemu selektywnej zbiórki 

odpadów

Pojemniki 120 l                  Pojemniki 1100 l               Pojemnik 5 m3

Optymalne 
wymiary

Sprzyjająca 
konstrukcja

Kompresja 
odpadów

Zwiększona 
pojemność



Budowa systemu selektywnej zbiórki 

odpadów

Odcięcie dostępu 
powietrza i wody

Eliminacja 
nieprzyjemnych 

zapachów

Brak dostępu dla 
gryzoni i ptaków

Szczelność 
klap 

wrzutowych



Budowa systemu selektywnej zbiórki 

odpadów

Zagłębienie obszaru 
magazynowania

Zmniejszenie 
temperatury 

wewnątrz 
pojemnika 

Hamowanie 
procesów gnilnych Poprawa jakości 

wysegregowanych 
odpadów



Budowa systemu selektywnej zbiórki 

odpadów

Zwiększenie poziomu 
recyklingu w 
zabudowie 

wielolokalowej 
(+BIO)

Zmniejszone kary 
za nieuzyskanie 

wskaźników

Zmniejszenie 
kosztów 

eksploatacji
Efekt

finansowy

Źródło zdjęć: Biblioteka własna Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty



styczeń – październik 2019 r.

Źródło: opracowanie własne



Budowa systemu selektywnej zbiórki 

odpadów

Wzrost 
atrakcyjności 
przyrodniczej

Zmniejszona 
emisja do 
powietrza

Ponowny 
recykling Ochrona 

środowiska

Źródło zdjęć: Biblioteka własna Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty



Budowa systemu selektywnej zbiórki 

odpadów

Wstępne ilości gniazd podane przez poszczególne Gminy 

– 272 gniazda.

Liczba mieszkańców Związku  265 000 osób

Liczba mieszkańców korzystających z 450 gniazd 117 000 osób





Montaż finansowy

85% • RPO WZ 2021-2027

• POIiŚ

15 % • Wkład własny



Kalkulacja kosztów

Koszt budowy 
1 gniazda
41 400 zł

Koszt zakupu 
samochodu 

z HDS
1 050 000 zł



Kalkulacja kosztów

•Koszt budowy 1 gniazda      53 070 zł

• z czego:

•kwota dofinansowania        45 110 zł

•wkład własny                       7 960 zł

Lp. Nazwa Cena [zł] Ilość [szt.] Rezam [zł]

1. Gniazda 41 400,00 450 18 630 000,00

2. Samochód z HDS 1 050 000,00 5 5 250 000,00

Wartość inwestycji 23 880 000,00

Poziom dofinansowania 85 % 20 298 000,00

Wkład własny 15 % 3 582 000,00



Struktura organizacyjna inwestycji 

w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 Związek - Koordynator Projektu + Beneficjent

 projekt, wniosek o dofinansowanie we współpracy z gminami

 studium wykonalności

 program funkcjonalno – użytkowy (PFU)

 zarządzanie projektem

 nadzór inwestorski

 kampania edukacyjna

 Porozumienie z Gminami określające

 zabezpieczenie w budżecie środków i partycypację w kosztach 
realizacji zadania

 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, 
realizacja i odbiór robót

 Formuła „zaprojektuj i zbuduj” na bazie PFU

 sposób współpracy i zasady rozliczania się z Beneficjentem



Unifikacja systemu – koniecznością efektywności

 Wybór typu pojemnika.

 Określenie ilości pojemników w gniazdach.

 Określenie ilości punków na gniazda.

 Wybór technologii – rozwiązania SMART.



Dziękuję za uwagę

Marta Pińkowska

Unifikacja systemu – koniecznością efektywności


