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1. WPROWADZENIE 

Dokument pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia 

za 2014 r.” został opracowany na zlecenie Urzędu Gminy Miasta Radomia. Na mocy Ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późń. zm., dalej też: UCPG) od 1 lipca 2013 r. gmina 

odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem 

i unieszkodliwianiem odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych. 

 

Analizę sporządzono na podstawie art. 9tb ust. 1 UCPG, gdzie określony został wymagany 

zakres analizy. 

 

W analizie wykorzystano m.in. następujące źródła: 

 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z uwzględnieniem lat 2018-2023, 

3. Uchwała Nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 

2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-

2023”, 

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2014 rok, 

5. Miesięczne zestawienia o ilości odbieranych i zagospodarowanych odpadów oraz 

kosztów Systemu w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. otrzymane z Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, 

6. Wystąpienie Pokontrolne, Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji 

Publicznej, pismo z 12 grudnia 2014 r. (KAP-4101-006-02/2014), 

7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radomia 

za 2013 rok. 

 

Ponadto, w ramach opracowania dokonano oceny sprawności funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi (dalej: SGOK, System) na terenie Gminy Miasta 

Radomia. Przeprowadzono analizę finansową Systemu obejmującą okres od 01.07.2013 r. 

do 31.12.2014 r. oraz przedstawiono warianty rozwiązań w zakresie usprawnienia 

funkcjonowania SGOK wraz z harmonogramem wdrożenia poszczególnych działań. 
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2. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI 

Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA 

Zgodnie z zapisami WPGO województwo mazowieckie zostało podzielone na 5 regionów 

gospodarki odpadami komunalnymi. Miasto Radom oraz gminy z powiatów: białobrzeskiego, 

grójeckiego, lipskiego, kozienickiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, 

zwoleńskiego i piaseczyńskiego wchodzą w skład radomskiego regionu gospodarki 

odpadami.  

 

Zgodnie z art. 9e. UCPG podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości na terenie Miasta Radomia oraz pozostałych gmin regionu radomskiego, 

obowiązane są do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 

 

W regionie radomskim funkcjonuje jeden zakład MBP, który spełnia wymogi RIPOK 

wynikające z definicji regionalnej instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych, tj. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych zarządzany przez 

PPUH „Radkom” Sp. z o.o. w Radomiu. Ponadto ZUOK posiada kompostownię odpadów 

zielonych zebranych selektywnie (RIPOK). Na terenie regionu radomskiego funkcjonują dwa 

składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania (instalacje 

regionalne): 

 

 Składowisko odpadów w m. Radom-Wincentów zarządzane przez PPUH „Radkom” 

Sp. z o.o. w Radomiu, 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Warce zarządzane 

przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warce, gm. Warka. 

 

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

odpady te powinny zostać przekazane do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi 

tego regionu – na mocy art. 9l ust.2 UCPG. Dla regionu radomskiego funkcję tę pełnią: 
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Tabela 1 Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK-i) oraz instalacje zastępcze do czasu uruchomienia 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych  

Lp. Rodzaj instalacji 
Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów 

komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 

Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

(nazwa zarządzającego, adres instalacji) 

1. Instalacja do 
mechaniczno-
biologicznego 
przetwarzania odpadów 
komunalnych 

1. 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Radkom” 
Sp. z o.o. w Radomiu – Linia sortowania odpadów 
zmieszanych i selektywnie zebranych oraz linia 
kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze 
strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych 
selektywnie, Radom, ul. Witosa 76 

1. 
SITA Radom Sp. z o.o. Instalacja do produkcji paliwa 
alternatywnego, Radom, ul. Energetyków 16 

2. Instalacje do 
przetwarzania odpadów 
zielonych 
i biodegradowalnych - 
kompostownie 

1. 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Radkom” 
Sp. z o.o. w Radomiu – Kompostownia odpadów 
zielonych, Radom, ul. Witosa 76 

1. brak 

3. Składowiska odpadów 
powstających w procesie 
MBP i pozostałości 
z sortowania - 
składowiska 

1. 
PPUH „Radkom” Sp. z o.o. w Radomiu – 
Składowisko odpadów w m. Radom – Wincentów, 
ul. Witosa 76 

1. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Mogielnicy - Składowisko odpadów komunalnych 
w Wężowcu, gm. Mogielnica 

2. 
Zakład Usług Komunalnych w Nowym Mieście n/Pilicą - 
Składowisko odpadów komunalnych w Łęgonicach 
Nowych, gm. Nowe Miasto nad Pilicą 

3. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe Jednoosobowa Spółka Gminy sp. z o.o. w Iłży 
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w m. Jedlanka Stara, gm. Iłża 

4. 
Burmistrz Miasta Szydłowiec - Miejskie składowisko 
odpadów w Szydłowcu 

2. 
Zakład Usług Komunalnych w Warce – Składowisko 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Warce, gm. Warka 

5. 

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” 
Sp. z o.o. - Składowisko odpadów komunalnych 
w Zwoleniu 
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Lp. Rodzaj instalacji 
Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów 

komunalnych (nazwa zarządzającego, adres instalacji) 

Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

(nazwa zarządzającego, adres instalacji) 

6. 
Urząd Gminy w Odrzywole - Składowisko gminne 
odpadów komunalnych w m. Odrzywół, gm. Odrzywół 

7. 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku - 
Składowisko odpadów komunalnych w Urbanowie, gm. 
Jedlińsk 

8. 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku - Miejsko-
gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Wola 
Solecka, gm. Lipsko 

9. 
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
w Kozienicach - Składowisko odpadów komunalnych 
w Kozienicach 

Źródło: Załącznik do uchwały Nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014 r. 
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2.1 Możliwości przetwarzania odpadów zmieszanych odebranych z terenu 

Miasta Radomia 

W 2014 r. wszystkie odpady zmieszane z terenu Miasta Radomia trafiły do instalacji MBP 

w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu – łącznie 49 368,6 Mg odpadów1. 

 

Część mechaniczną instalacji stanowi sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie 

zebranych, która przy trzyzmianowym systemie pracy osiąga wydajność ok.  

170 tys. Mg/rok. W 2014 r., w związku z tym, iż poza odpadami z Gminy Miasta Radomia 

ZUOK przyjmował odpady również z innych gmin regionu, Instalacja pracowała na poziomie 

zbliżonym do swojej przepustowości przy trzyzmianowym systemie pracy.  

 

Część biologiczną instalacji MBP stanowi linia kompostowania frakcji organicznej 

pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych 

i biodegradowalnych zbieranych selektywnie o przepustowości 75 tys. Mg/rok, w tym dla 

odpadów zielonych 10 tys. Mg/rok.  

 

2.2 Możliwości przetwarzania odpadów zielonych odebranych i zebranych 

z terenu Miasta Radomia 

Odpady zielone z terenu Gminy Miasta Radomia w 2014 r. trafiły do Kompostowni 

odpadów zielonych zarządzanej przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Radkom” 

Sp. z o.o. w Radomiu (4 326,4 Mg2 odpadów). Moce przerobowe kompostowni wynoszą  

ok. 10 tys. Mg/rok odpadów. 

 

2.3 Możliwości przetwarzania pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania z Miasta Radomia 

Uchwała Nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, jako RIPOK regionu 

radomskiego w zakresie składowania odpadów wskazuje dwa składowiska:  

 

                                                      
1
Wielkość na podstawie: Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2014 rok 
2
 Obejmuje odpady ulegające biodegradacji (3 393,4 Mg) oraz odpady z targowisk (933,0 Mg) 



 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia za 2014 r. 

 
10 

 

1) Składowisko odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania – 

Wincentów zarządzane przez PPUH „Radkom” Sp. z o.o. w Radomiu - poj. pozostała 

do wypełnienia 1 137 tys. m3 (wg danych z WPGO), 

2) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Warce - Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Warce, gm. Warka - poj. pozostała do wypełnienia  

558 tys. m3 (wg danych z WPGO). 

 

W 2014 r. w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych oraz 

w procesie sortowania odpadów selektywnie zebranych pochodzących z Gminy Miasta 

Radomia powstało ok. 21 954,2 Mg3 odpadów balastowych przeznaczonych do składowania.  

W ZUOK w Radomiu średni poziom masy odpadów powstałych po mechaniczno-

biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12, 

poddanych składowaniu wynosi 44,47 %.  

 

Odpady te zostały zdeponowane na składowisku PPUH „Radkom” Sp. z o.o.  

  

                                                      
3
 Podana wielkość jest szacunkowa z uwagi na to, iż do ZUOK w Radomiu dostarczane są odpady również spoza 

Gminy Miasta Radomia. Podana wielkość wynika z przemnożenia ilości pochodzących z Miasta Radomia przez 
odpowiednie wskaźniki procentowe obliczone dla całego strumienia odpadów przetwarzanych w ZUOK 
w Radomiu. 
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3. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Obecne parametry instalacji linii sortowniczej ZUOK są niewystarczające dla zapewnienia 

zagospodarowania odpadów powstających w regionie (wg WPGO strumień ten będzie 

wzrastał z poziomu ok. 250 tys. Mg w 2014 r. do 270 tys. Mg w 2020 r.), dlatego w latach 

2015-2016 zaplanowano rozbudowę instalacji do maksymalnej przepustowości 

ok. 210 tys. Mg odpadów zmieszanych na rok. Rozbudowa instalacji w zakresie 

segregacji mechanicznej odpadów pozwoli w przyszłości na uzyskanie wyższych 

wskaźników recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

 

Tabela 2 Parametry przepustowości dla poszczególnych frakcji odpadów w instalacji MBP 
Radkom 

 

Źródło: Według danych uzyskanych z PPUH „Radkom” Sp. z o.o. 

 

W regionie radomskim zaplanowano budowę Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów. W ZTPO będzie można przetwarzać do 110 tys. Mg/rok odpadów, pozyskując 

w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło. Nominalna moc elektryczna planowanej Instalacji 

wyniesie 8,85 MWe przy pracy w kondensacji (produkcja wyłącznie energii elektrycznej) 

i 5,0 MWe przy pracy w kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 

w skojarzeniu). 

 

Głównymi rezultatami pracy Instalacji będą redukcja masy odpadów i ich mineralizacja oraz 

odzysk energii zawartej w przetwarzanych odpadach, co w znacznym stopniu przyczyni się 

do zmniejszenia masy odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania przez składowanie 

(w tym odpadów ulegających biodegradacji) i ograniczenia zużycia obecnie stosowanych 

paliw kopalnych. ZTPO będzie dostosowana do przyjmowania i termicznego przekształcania 

zmieszanych odpadów komunalnych, palnych pozostałości z sortowania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz frakcji resztkowych pochodzących z selektywnej zbiórki, 

2 zmiany 3 zmiany 2 zmiany 3 zmiany

dla odpadów komunalnych zmieszanych 35,0 113 750 170 625 43,0 139 750 209 625

dla papieru z selektywnej zbiórki 8,0 26 000 39 000 10,0 32 500 48 750

dla frakcji opakowaniowej 12,0 39 000 58 500 15,0 48 750 73 125

dla szkła 3,0 9 750 14 625 4,0 13 000 19 500

dla organiki zbieranej selektywnie 20,0 65 000 97 500 25,0 81 250 121 875

obecne parametry parametry po rozbudowie 2016

Przepustowość Mg/h
Mg/rok

Mg/h
Mg/rok
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których jakość uniemożliwia ich recykling lub recykling ten jest niemożliwy technicznie lub 

ekonomicznie nieuzasadniony. 

Prezydent Miasta Radomia wydał następujące decyzje w zakresie realizacji ZTPO: 

 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana w dniu 28 stycznia 2013 r. 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w Radomiu instalacji termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych dla regionu radomskiego na działce nr 9/177 

przy ul. Energetyków 16, 

 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana w dniu 

17 lipca 2013 r. pod nazwą: budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych na działce nr ewid. 9/177 (obręb 0290, arkusz 221) położonej 

w Radomiu przy ul. Marii Gajl. 

 

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 

terenie Radomia umożliwiono mieszkańcom nieodpłatne oddawanie selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych. PSZOK zlokalizowany jest w Radomiu przy ul. W. Witosa 96, 

a prowadzącym jest PPUH „Radkom” Sp. z o.o. Jeden PSZOK funkcjonujący na terenie 

Gminy Miasta Radomia jest niewystarczający, tym samym konieczne jest zwiększenie ich 

ilości w mieście.  

 

Ze względu na trudności w pozyskaniu terenu spełniającego wymagania dla organizacji 

gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, plan budowy w 2014 r. 

drugiego PSZOK-u dla południowej części miasta, nie został zrealizowany. W związku z tym, 

należy rozważyć możliwość wykorzystania PSZOK-ów mobilnych lub zlecenie zadania 

podmiotom zewnętrznym, dysponującym odpowiednim terenem.  

 

  



 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia za 2014 r. 

 
13 

 

4. OPIS FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA W 2014 R. 

W 2014 r., w Radomiu odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych realizowany był na podstawie indywidualnych umów zawartych przez nich 

z przedsiębiorcami uprawnionymi do świadczenia usług w tym zakresie, z nieruchomości 

zamieszkałych realizowany był przez Gminę Miasta Radomia. 

 

W 2014 r. uprawnionych do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości było 18 podmiotów wpisanych do prowadzonego przez 

Prezydenta Miasta Radomia Rejestru Działalności Regulowanej. 

 

Tabela 3 Podmioty świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Radomia 

Lp. 
Nr 

rejestrowy 
Nazwa firmy Adres 

1. 2 Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 3 

26-600 Radom 

2. 3 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe INTERBUD Sp. z o.o. 

ul. Limanowskiego 154 

26-600 Radom 

3. 7 SITA Wschód Sp. z o.o. 
ul. Ciepłownicza 6 

20-479 Lublin 

4. 8 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. 

ul. Witosa 76 

26-600 Radom 

5. 9 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

„EKO ESTETYKA” s.c.  

Halina Małecka, Mariusz Małecki 

ul. Starokrakowska 137 

26-600 Radom 

6. 10 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK-
RECYKLING 

ul. Chorzowska 3 

26-600 Radom 

7. 12 „EKO-SAM” Sp. z o.o. 

ul. Aleja Kasztanowa 24 

Milejowice 

26-652 Zakrzew 

8. 13 

Przedsiębiorstwo Handlowe „JODŁA” Skup – 
Sprzedaż Surowców Wtórnych  

i Artykułów Sroka Maria 

ul. Masztowa 6 

26-600 Radom 

9. 14 „EKOLA” Sp. z o.o. 
ul. Wjazdowa 4 lok.115 

26-600 Radom 

10. 15 

Zakład Usług Komunalnych EKOTECH s.c. 

Tomasz Kucharczyk, Janusz Bartosik 

- wykreślony z dniem 12.02.2014 r. 

ul. Chorzowska 3 lok. 6 

26-600 Radom 

11. 17 MA-GA Maciej Gabryś 
ul. Jagiellońska 2 lok. 138 

26-600 Radom 

12. 18 

Zakład Inżynierii Środowiska „IREKO” Bożena 
Jaroszek 

- wykreślony w dniu 11.09.2014 r. 

Legęzów 24 

26-652 Zakrzew 
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Lp. 
Nr 

rejestrowy 
Nazwa firmy Adres 

13. 20 REMONDIS Sp. z o.o. 

Siedziba główna: 

ul. Zawodzie 16 

02-981 Warszawa 

Oddział w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

ul. Gulińskiego 13A 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

14. 21 
„CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. 

- wykreślony w dniu 23.06.2014 r. 

ul. Kleeberga 20 

15-691 Białystok 

15. 22 VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. 

Siedziba główna: 

ul. Zagnańska 232A 

25-563 KIELCE 

Oddział w Tomaszowie 
Mazowieckim 

ul. Majowa 87/89 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

16. 23 
Wojteczek Krystyna 

- wykreślony w dniu 12.05.2014 r. 

ul. Metalowców 41 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

17. 24 

Firma Handlowa „TESSO” spółka jawna 
Andrzej Kowalczyk, Dorota Kowalczyk 

- wykreślony w dniu 07.02.2014 r. 

ul. Spokojna 20A 

81-549 Gdynia 

18. 25 Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego 43 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

 

Każdy z podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej musi spełniać 

wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.  

(Dz.U. 2013 poz.122). Kontrolę przestrzegania wymogów sprawuje prezydent miasta. 

W 2014 r. przeprowadzono 6 kontroli w w/w zakresie. 

 

Ilość umów indywidualnych podpisanych przez poszczególnych przewoźników w 2014 r. 

przedstawia Tabela 4. 

 

Tabela 4 Ilość umów zawartych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy 
Ilość zawartych 
umów w 2013 r. 

Ilość zawartych 
umów w 2014 r. 

1. Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. 159 115 

2. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
INTERBUD Sp. z o.o. 

58 12 

3. SITA WSCHÓD Sp. z o.o. 2 975 267 

4. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 
„RADKOM” Sp. z o.o. 

23 37 
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Lp. Nazwa przedsiębiorcy 
Ilość zawartych 
umów w 2013 r. 

Ilość zawartych 
umów w 2014 r. 

5. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

„EKO ESTETYKA” s.c., Halina Małecka, Mariusz 
Małecki 

196 36 

6. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK-
RECYKLING 

262 77 

7. „EKO-SAM” Sp. z o.o. 21 4 

8. 
Przedsiębiorstwo  Handlowe „JODŁA” Skup – Sprzedaż 
Surowców Wtórnych i Artykułów Sroka Maria 

13 1 

9. „EKOLA” Sp. z o.o. 33 81 

10. 
Zakład Usług Komunalnych EKOTECH s.c. Tomasz 
Kucharczyk, Janusz Bartosik 

25 0 

11. MA-GA Maciej Gabryś 0 3 

12. Zakład Inżynierii Środowiska „IREKO” Bożena Jaroszek 14 0 

13. 
Firma Handlowa „TESSO” spółka jawna Andrzej 
Kowalczyk, Dorota Kowalczyk 

4 0 

Razem 3 783 633 

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Radomia odbywało się na 

podstawie rozwiązań organizacyjnych i technicznych określonych w ustawie z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz określonych 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia, przyjętym 

uchwałą Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 4154), zmienioną uchwałą Nr 755/2014 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 

z 2014 r. poz. 6500) oraz innych aktach prawa miejscowego. 

 

Tabela 5 System gospodarki odpadami komunalnymi w Radomiu - akty prawa miejscowego 

Lp. Nr i zakres uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Publikator 

1. Uchwała Nr 755/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 507/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasta Radomia 

 

Uchwała nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 
2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miasta Radomia 

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2014 r. poz.6500 

 

 

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2013 r. poz.4154 

2. Uchwała Nr 756/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
30 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2014 r. poz.6501 
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Lp. Nr i zakres uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Publikator 

3. Uchwała Nr 689/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 
2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 462/2012 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Uchwala Nr 462/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
31.12.2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 
sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami 
komunalnymi 

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2014 r poz. 2882 

 

 

 

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2013 r poz. 611 

4. Uchwała Nr 463/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
31 grudnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2013 r. poz.612 

5. Uchwała nr 651/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia, zmienionej 
uchwałą Nr 614/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
4 listopada 2013 r 

 

Uchwała nr 652/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
23 grudnia 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia. 

 

Uchwała nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
04.04.2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka tej opłaty 
na terenie Gminy Miasta Radomia 

Dziennik Urzędowy   

Woj. Mazowieckiego 
z 2013r. poz. 13689 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2013 r. 13688 

 

 

 

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2013 r. poz. 4654 

6. Uchwała Nr 519/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
4 kwietnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2013 r. poz.4655 

7. Uchwała Nr 653/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
23.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 520/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 04.04.2013 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w składanej przez właściciela nieruchomości, 
zmienionej uchwała Nr 534/2013 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 22.04.2013 r.  

 

Uchwała nr 520/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
04.04.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości 

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2013 r. poz. 13690 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy 
Woj. Mazowieckiego 
z 2013 r. poz. 4656 

 

Zgodnie z w/w ustawą do obowiązków właścicieli nieruchomości należało m. in. wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich 

utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.  
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W Regulaminie, stanowiącym akt prawa miejscowego, określono zasady gromadzenia 

i odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. Odpady komunalne z terenu miasta 

odbierane były w postaci zmieszanej i selektywnej. Selektywna zbiórka odbywała się 

w podziale na następujące frakcje w odpadów komunalnych: 

 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło (butelki i słoiki); 

6) zmieszane odpady komunalne (mokre); 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) zużyte opony; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) popiół i żużel; 

14) odpady niebezpieczne 

 

przy czym papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe mogły 

być gromadzone łącznie i odbierane jako odpady suche. 

 

Co do zasady gromadzenie odpadów odbywało się w systemie pojemnikowym. 

W zabudowie jednorodzinnej dopuszczono możliwość gromadzenia odpadów suchych, szkła 

i zielonych w systemie workowym. Dopuszczono również kompostowanie odpadów 

zielonych na własne potrzeby. W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów 

suchych i szkła odbywała się w systemie pojemnikowym. 

 

Selektywna zbiórka opakowań szklanych prowadzona jest w oparciu o należące do gminy 

biało–zielone pojemniki typu „dzwon”. W 2014 r. gmina dysponowała 504 pojemnikami, 

rozmieszczonymi w zabudowie wielorodzinnej na terenie Radomia. Lokalizacje pojemników 

zostały uzgodnione z zarządcami nieruchomości wielorodzinnych i podane do publicznej 

wiadomości na stronie www.radom.pl w zakładce „gospodarka odpadami”.  

 

Odpady „suche”, szkło, zmieszane odpady komunalne i odpady mokre, odpady 

wielkogabarytowe, odpady zielone w okresie 1.04–30.11 oraz popiół i żużel w okresie  

http://www.radom.pl/
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1.11–30.04 odbierane były wprost z nieruchomości. Z nieruchomości zamieszkałych 

odbierana była każda ilość odpadów komunalnych. 

 

Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona była poprzez system oznakowanych 

pojemników ustawionych w 50 aptekach na terenie miasta. Wykaz aptek, w których 

umieszczono pojemniki podano do publicznej wiadomości na stronie www.radom.pl. 

 

Aby ułatwić mieszkańcom Radomia pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego w oparciu o porozumienie z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego 

i Elektronicznego ElektroEko z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 

funkcjonował stały i czasowe punkty odbioru tego rodzaju odpadów. 

 

Tabela 6 Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 
terenie Radomia 

Adresy punktów zbierania Godziny otwarcia 

Punkt stały 

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
Obsługiwany przez 
PPUH „Radkom” Sp. z o.o. 

ul. Witosa 96 

26-600 Radom 

tel. 384-76-06 wew. 32 

Pn-Pt     10-18 

Sobota   10-15 

Czasowe punkty zbierania 

czynne w soboty 

z wyjątkiem dni świątecznych 

Parking przed siedzibą Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, u zbiegu ulic: 
Kilińskiego i Staszica 

Każda pierwsza sobota 
miesiąca godz. 9:00-15:00 

Parking przed supermarketem 
Centrum Handlowe E'Leclerc, 
ul. Toruńska 1 

Każda druga sobota 
miesiąca godz. 9:00-15:00 

Parking przy Uniwersytecie 
Technologiczno – Humanistycznym 
ul. Chrobrego 

Każda trzecia sobota 
miesiąca godz. 9:00-15:00 

 

Odbiór dużego sprzętu możliwy był również wprost z nieruchomości wskazanej przez 

właściciela, po wcześniejszym zgłoszeniu do operatora systemu, którym na terenie Radomia 

było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Radkom” Sp. z o.o. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz.U.2013 poz.1155) część tego rodzaju odpadów była również odbierana bezpośrednio 

przez sprzedawców oraz punkty serwisowe w systemie 1 za 1 (oddanie zużytego urządzenia 

przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu).  

 

Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie 

Radomia umożliwiono mieszkańcom nieodpłatne oddawanie selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych.  

http://www.radom.pl/
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Ze względu na trudności w pozyskaniu terenu spełniającego wymagania dla organizacji 

gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla utworzenia takiego punktu 

i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów dostarczanych przez mieszkańców 

przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego. W jego wyniku, zadanie to powierzono do realizacji na okres 4 lat 

PPUH „Radkom” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Witosa 76. 

 

W PSZOK przyjmowane były dostarczane przez mieszkańców w każdej ilości zebrane 

w sposób selektywny: 

 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło (butelki i słoiki); 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

7) odpady zielone; 

8) popiół i żużel 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) przeterminowane leki 

11) zużyte opony; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) odpady niebezpieczne. 

 

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych realizowany był w 5 sektorach 

wywozowych, przez operatorów wyłonionych w postępowaniach o zamówienie publiczne.  

 

W 2014 r. w/w usługa była realizowana przez: 

 

Tabela 7 Podmioty realizujące usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych 
w systemie gminnym w 2013 r. i 2014 r. 

Nr 
sektora 

Nazwa firmy 

Terminy realizacji usług 
przez poszczególne 

podmioty 

I 

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” 
Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom  
– obecna nazwa firmy TONSMEIER WSCHÓD Sp. z o.o. 

01.09.2013 r. – 02.05.2014 r. 

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. 
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

05.05.2014 r. – 27.12.2014 r. 
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Nr 
sektora 

Nazwa firmy 

Terminy realizacji usług 
przez poszczególne 

podmioty 

SITA WSCHÓD Sp. z o.o. 
ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin 

29.12.2014 r. - nadal 

II 

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” 
Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom  
– obecna nazwa firmy TONSMEIER WSCHÓD Sp. z o.o. 

01.08.2013 r. - nadal 

III 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 
„RADKOM” Sp.z o.o. Radom, ul. Witosa 76 

01.07.2013 r. – nadal 

IV 

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” 
Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom  
–  obecna nazwa firmy TONSMEIER WSCHÓD Sp. z o.o. 

01.09.2013 r. – 02.05.2014 r. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 
„RADKOM” Sp.z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom 

05.05.2014 r. – nadal 

V 

SITA Radom Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom  
– obecnieSITA WSCHÓD Sp. z o.o.  
ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin 

01.09.2013 r. - nadal 

 

W 2014 r. poprawiono jakość świadczonych w gminnym systemie usług odbioru odpadów 

poprzez wydłużenie w porównaniu z rokiem 2013 o dwa miesiące okresu w jakim odbierane 

są z nieruchomości odpady zielone (w 2013 r. okres 1 maj–31 październik, w 2014 r. okres 

1 kwiecień–30 listopad). 

 

Usługę zagospodarowania odpadów realizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo 

– Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Witosa 76 – zarządzające 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, posiadającym status Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Instalacje funkcjonujące w ZUOK 

opisano w p. 2 opracowania. 

 

W nowym systemie utrzymano na dotychczasowych zasadach zbiórkę przeterminowanych 

lekarstw. Pojemniki do gromadzenia tego rodzaju odpadu umieszczono w 50 aptekach na 

terenie miasta. Pojemniki w aptekach oraz pojemniki i worki do selektywnej zbiórki opakowań 

szklanych obsługiwane są przez firmy odbierające odpady w danym sektorze.  

 

Dla realizacji ustawowego obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, Gmina Miasta Radomia wykorzystuje system monitoringu 

bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS pojazdów realizujących usługi. 

System ten umożliwia przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, 

miejscach jego postoju oraz miejscach załadunku i wyładunku odpadów. W oparciu o w/w 

system każdego dnia pracownicy referatu Kontroli i Nadzoru w Urzędzie Miejskim 

w Radomiu sprawdzają dla każdego sektora, czy zlecona usługa realizowana jest zgodnie 
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z przyjętymi harmonogramami, czy nie następuje mieszanie przy odbiorze różnych frakcji 

odpadów oraz skąd i dokąd zostały dostarczone odebrane od mieszkańców odpady. 

Niezależnie od powyższego wykonywane są bieżące kontrole w terenie w celu potwierdzenia 

jakości świadczonych usług. W 2014 r. w powyższym zakresie skontrolowano 1 699 punktów 

gromadzenia odpadów. 

 

W 2014 r. zgłoszono 1 174 naruszenia dotyczące systemu odbioru odpadów komunalnych. 

Najczęściej dotyczyły one braku odbioru odpadów z nieruchomości zgodnie 

z harmonogramem oraz wyposażenia nieruchomości w niewystarczającą ilość pojemników 

do gromadzenia odpadów na nieruchomości. Część zgłaszanych interwencji nie była 

zasadna i wynikała z braku wystawienia przez właścicieli nieruchomości odpadów 

w wyznaczonych terminach i porach (np. wystawienie pojemnika w godzinach 

popołudniowych) lub wystawienia innych odpadów niż odbierane w danym dniu.  

 

W przypadku ujawnienia nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem wykonawca 

obciążany jest pieniężnymi karami umownymi naliczanymi za każdy dzień zwłoki w odbiorze 

odpadów. 

 

W 2014r. łączna kwota naliczonych kar umownych wyniosła 5 250 zł. 

 

Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzona jest w systemie 

informatycznym „Odpady w Gminie” (OWG). Program ten posiada moduł umożliwiający m.in. 

wprowadzanie danych ze złożonych przez mieszkańców deklaracji, generowanie na ich 

podstawie przypisów opłat, moduł przekazywania danych o punktach gromadzenia odpadów 

dla firm odbierających odpady komunalne oraz moduł umożliwiający prowadzenie 

wymaganej prawem sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

przez gminę. Księgowanie i egzekucja opłat odbywa się w odrębnym programie finansowo – 

księgowym EFKA. 

 

Na dzień 31.12.2014 r. złożonych było 23 339 deklaracji obejmujących 75 171 gospodarstw 

domowych w tym 16 015 gospodarstw jednoosobowych. 

 

Z chwilą przejęcia przez gminę obowiązku zorganizowania odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych założono, że część z nich może unikać 

ponoszenia opłat, w związku z czym określono planowe działania mające na celu objęcie 

wszystkich zobowiązanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze 

względu na wielkość Gminy Miasta Radomia działania te rozłożono w czasie, tak aby nie 
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doprowadzić do przedawnienia zobowiązania, w sposób określony w art. 68 §2 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. po upływie 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

 

W 2014 r. dokonano weryfikacji 473 ulic w mieście (co stanowi ponad 50 %) w zakresie 

występowania nieruchomości zamieszkałych, z których nie złożono deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po weryfikacji wszczęto 1 035 spraw 

(czynności sprawdzających i postępowań podatkowych), w wyniku których właściciele 748 

nieruchomości złożyli deklaracje oraz ponieśli opłaty od 1.07.2013 r., tj. początku 

funkcjonowania systemu zorganizowanego przez gminę oraz wydano 150 decyzji 

określających wysokość zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Kontrolę przestrzegania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia 

nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz posiadania umów i rachunków 

za odbiór odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkałych sprawuje 

Straż Miejska w Radomiu.  

 

W 2014 r. przeprowadzono 914 kontroli u właścicieli nieruchomości dotyczących systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. Wystawiono 92 mandaty karne kredytowane oraz 

sporządzono 9 wniosków do sądu o ukaranie. Dochody uzyskane z tytułu kar pieniężnych 

nałożonych na właścicieli nieruchomości objętych Systemem odbioru odpadów wyniosły 

10 400 zł.  

 

We wszystkich ujawnionych przez Straż Miejską przypadkach właściciele nieruchomości 

zawarli wymagane prawem umowy na odbiór odpadów komunalnych. 
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5. PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH SYSTEMU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

5.1 Wpływy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w 2014 r. 

Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Radomiu objęto nieruchomości 

zamieszkałe. Właściciele nieruchomości zamieszkałych wnoszą na rzecz Gminy Miasta 

Radomia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Rady Miejskiej 

w Radomiu Nr 518/2013 z dnia 04.04.2013 r., zmienionej Uchwałą Nr 651/2013 z dnia 

23 grudnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr 652/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. przyjęta została 

metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego, a opłaty zróżnicowane zostały w zależności od powierzchni 

lokalu mieszkalnego, jaką to gospodarstwo zajmuje, ilości osób tworzących gospodarstwo 

domowe i rodzaju zabudowy. 

 

Na podstawie art. 6k ust. 4 UCPG ustanowiono dopłaty dla jednoosobowych gospodarstw 

domowych w wysokości 50 % miesięcznej stawki opłaty. Dopłaty miały charakter ulgi 

w związku z czym pomniejszały bieżące wpływy do budżetu. 

 

Pierwotnie ustalone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 Stawki opłat obowiązujące w okresie 01.01-28.02.2014 r. w Gminie Miasta Radomia 
[zł/m-c] 

Powierzchnia lokalu 
mieszkalnego 

Selektywny sposób 
gromadzenia odpadów 

Brak segregacji odpadów 

Gospodarstwo 
domowe 

Gospodarstwo 
domowe 

korzystające 
z dopłaty 

Gospodarstwo 
domowe 

Gospodarstwo 
domowe 

korzystające 
z dopłaty 

do 30 m
2
 18 zł 9 zł 24 zł 12 zł 

od 30,01 m
2
 do 70 m

2
 30 zł 15 zł 40 zł 20 zł 

powyżej 70,01 m
2
 40 zł 20 zł 50 zł 25 zł 

 

Na skutek oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów, z dniem 

01.03.2014 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została 

zmniejszona w przypadku gospodarstw domowych segregujących odpady. Wysokość 

obowiązujących w 2014 r. w Gminie Miasta Radomia opłat z uwzględnieniem ilości osób 

tworzących gospodarstwo domowe i rodzaju zabudowy przedstawia Tabela 9 i Tabela 10. 
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Tabela 9 Stawki opłat obowiązujące od 01.03.2014 r. w Gminie Miasta Radomia w przypadku 
selektywnej zbiórki odpadów [zł/m-c] 

Powierzchnia lokalu 
mieszkalnego 

Gospodarstwo domowe 
wieloosobowe 

Gospodarstwo domowe 
jednoosobowe 

Zabudowa 
jednorodzinna 

Zabudowa 
wielorodzinna  

Zabudowa 
jednorodzinna  

Zabudowa 
wielorodzinna 

do 30 m
2
 18 zł 18 zł 9 zł 9 zł 

od 30,01 m
2
 do 70 m

2
 28 zł 24 zł 14 zł 12 zł 

powyżej 70,01 m
2
 38 zł 32 zł 19 zł 16 zł 

 

Stawki za wywóz odpadów niesegregowanych zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak 

i wielorodzinnej wynosiły w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego: 

 

Tabela 10 Stawki opłat obowiązujące od 01.03.2014 r. w Gminie Miasta Radomia w przypadku 
braku segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe [zł/m-c] 

Powierzchnia lokalu mieszkalnego 
Gospodarstwo domowe 

wieloosobowe 
Gospodarstwo domowe 

jednoosobowe 

do 30 m
2
 24 zł 12 zł 

od 30,01 m
2
 do 70 m

2
 40 zł 20 zł 

powyżej 70,01 m
2
 50 zł 25 zł 

 

Łączne wpłaty z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat dla okresu sprawozdawczego 

01.01.2014-31.12.2014 r. wyniosły 23 518 677 zł. Kwotę pomniejszono o nadpłaty 

w wysokości 130 169 zł w związku z czym dochody Systemu w 2014 r. wynosiły 

23 388 508 zł. Ściągalność opłaty na koniec 2014 r. wynosiła ok. 97,2 %. Przychody 

w ujęciu memoriałowym za 2014 r. kształtowały się na poziomie 24 058 168 zł. 

 

Tabela 11 Przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. 
oraz w II połowie 2013 r. [zł] 

Lp. Wyszczególnienie II połowa 2013 r. 2014 r. 

1. Wpłaty dla okresu sprawozdawczego 12 287 894 23 388 508 

2. 
Należności z tytułu opłaty wynikające z deklaracji i decyzji 
dla okresu sprawozdawczego pomniejszone o umorzenia  

1 159 840 669 660 

3. 
Przychody z tytułu opłaty wynikające z deklaracji 
i decyzji dla okresu sprawozdawczego 

13 447 734 24 058 168 

4. % realizacji wpływu 91,4 % 97,2 % 

Źródło: Wartości wg otrzymanych informacji z Urzędu Miasta Radomia 

 

Na dzień 31.12.2014 r. w wyniku przeprowadzonych działań windykacyjnych uzyskano 

wpłaty na poziomie 96 365 zł, natomiast suma należności objętych upomnieniami to ok. 

1 537 353 zł (w 2014 r. wystawiono 10 062 upomnienia oraz 1 825 tytułów wykonawczych). 
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W 2014 r. ubiegano się o przyznanie ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty 

w stosunku do zobowiązań o łącznej wartości 20 193 zł w tym: 

 

 rozłożono na raty łącznie zaległości na kwotę 2 801 zł (10 decyzji pozytywnych), 

 umorzono łącznie zaległości na kwotę 8 953 zł (34 decyzje pozytywne), 

 wydano 33 decyzje odmawiające umorzenia zaległości. 

 

Ilość zebranych deklaracji „pierwszych” w 2014 r. - 994 szt. (w tym 28 deklaracji zerowych), 

natomiast ilość korekt deklaracji za 2014 r. – 131 szt. 

 

Liczba gospodarstw domowych określonych w ramach deklaracji – 75 171, w tym 16 015 

stanowią jednoosobowe gospodarstwa domowe (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.). 

Szczegółowe dane dotyczące gospodarstw domowych przedstawiają Tabele poniżej. 

 

Tabela 12 Liczba gospodarstw domowych w Gminie Miasta Radomia według powierzchni 
lokalu mieszkalnego, typu zabudowy oraz sposobu gromadzenia odpadów  

Powierzchnia 

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna 

Ogółem Segregacja 
Brak 

segregacji 
Ogółem Segregacja 

Brak 
segregacji 

do 30 m
2
 1 085 467 618 4 639 3 811 828 

od 30,01 do 70 m
2
 7 527 3 983 3 544 46 517 44 548 1 969 

powyżej 70,01 m
2
 12 439 9 179 3 260 2 964 2 780 184 

Razem 21 051 13 629 7 422 54 120 51 139 2 981 

 

Tabela 13 Liczba jednoosobowych gospodarstw domowych w Gminie Miasta Radomia  

Powierzchnia 
Zabudowa 

jednorodzinna 
Zabudowa 

wielorodzinna 

do 30 m
2
 388 1 850 

od 30,01 m
2
 do 70 m

2
 1 618 10 675 

powyżej 70,01 m
2
 1 103 381 

Razem 3 109 12 906 

 

W 2014 r. ok. 64 768 gospodarstw domowych segregowało odpady, co stanowi 86,2 % 

gospodarstw domowych ogółem. 
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Rysunek 1 Struktura sposobu gromadzenia odpadów przez gospodarstwa domowe 
w Radomiu [%] 

 

 

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, spośród 21 051 gospodarstw domowych 13 629, 

tj. ok. 65 % prowadziło selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W zabudowie 

wielorodzinnej na 54 120 gospodarstwa domowe, selektywną zbiórkę zadeklarowało 

51 139, co stanowi 94,5 % liczby gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej na 

terenie Miasta Radomia. 

 

5.2 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2014 r. 

W 2014 r. łączne koszty związane z Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 

Gminy Miasta Radomia wyniosły 18 515,1 tys. zł. Największe koszty generowało 

zagospodarowanie odpadów – ok. 54,5 % kosztów ogółem, następnie odbiór odpadów 

z nieruchomości (33,9 %). Koszty zarządzania Systemem stanowią ok. 9,8 % kosztów 

ogółem. 

 

Szczegółowe zestawienie kosztów Systemu przedstawia Tabela 14. 
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Tabela 14 Zestawienie kosztów SGOK za 2014 r. [brutto, zł] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Miasta Radomia  

 

W ramach kosztów odbioru odpadów ewidencjonowane są koszty według faktur 

wystawianych przez firmy, które wygrały przetargi w poszczególnych sektorach Gminy 

Miasta Radomia, obliczane według formuły: ilość × cena odrębnie dla poszczególnych kodów 

odpadów. Podmioty odbierające odpady z terenu Miasta Radomia w poszczególnych 

sektorach w 2014 r.: 

 

a) SEKTOR I: 

 Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. (do 02.05.2014 r.) 

 VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. (do 28.12.2014 r.) – zamówienie z wolnej ręki 

 SITA Wschód Sp. z o.o. (od 29.12.2014 r.) 

b) SEKTOR II: Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. 

c) SEKTRO III: PPUH Radkom Sp. z o.o. 

d) SEKTOR IV:  

 Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. (do 02.05.2014 r.) 

 PPUH Radkom Sp. z o.o. (od 05.05.2014 r.) – zamówienie z wolnej ręki 

e) SEKTOR V: SITA Wschód Sp. z o.o. 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura

1. Koszty odbioru odpadów 6 273 554 33,9%

1.1. SEKTOR I 1 557 870 8,4%

1.2. SEKTOR II 735 667 4,0%

1.3. SEKTOR III 890 625 4,8%

1.4. SEKTOR IV 1 621 796 8,8%

1.5. SEKTOR V 1 467 596 7,9%

2. Koszty zagospodarowania odpadów 10 093 825 54,5%

3. Koszty związane z zakupem i obsługą pojemników 63 339 0,3%

3.1. Zakup 200 szt. pojemników na szkło typu "dzwon" 48 905 0,3%

3.2. Usługa mycia pojemników na szkło typu "dzwon" 14 434 0,1%

4. Koszty funkcjonowania PSZOK 278 759 1,5%

4.1. Prowadzenie PSZOK 182 747 1,0%

4.2. Koszty zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK 96 012 0,5%

5. Koszty zarządzania Systemem 1 805 586 9,8%

5.1. Urząd Miejski (koszty osobowe) 1 480 214 8,0%

5.2. Straż Miejska (koszty osobowe) 121 876 0,7%

5.3. Działania informacyjno-edukacyjne 64 199 0,3%

5.4. Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego 110 106 0,6%

5.5. Szkolenia pracowników 9 597 0,1%

5.6. Pozostałe 19 593 0,1%

Razem 18 515 063 100,0%
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W Tabelach poniżej przedstawiono stawki odbioru poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych według wskazanych Wykonawców usługi dla każdego z pięciu sektorów. 

 

Tabela 15 Stawki odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Miasta Radomia w Sektorze I [brutto, zł/Mg] 

 

 

Tabela 16 Stawki odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Miasta Radomia w Sektorach II, III i V [brutto, zł/Mg] 

 

 

Tabela 17 Stawki odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Miasta Radomia w Sektorze IV [brutto, zł/Mg] 

 

do 02.05.2014 r. do 28.12.2014 r. od 29.12.2014 r.

SEKTOR I
Tonsmeier 

Wschód Sp. z o.o.

VEOLIA Usługi dla 

Środowiska S.A.

SITA Wschód 

Sp. z o.o.

1. Opakowania ze szkła 150107 105,84 74,25 367,04

2.
Inne niewymienione frakcje zbierane 

selektywnie
200199 105,84 295,00 229,42

3. Odpady ulegające biodegradacji 200201 105,84 297,00 494,03

4. Odpady wielkogabarytowe 200307 105,84 350,00 202,97

5. Przeterminowane leki 200132 2 700,00 990,00 3 627,90

6. Zmieszane odpady komunalne 200301 85,32 165,00 109,98

7. Popiół i  żużel 100101 105,84 143,00 962,01

Lp.
Cena z oferty zł/Mg (brutto)

Kod odpaduRodzaj odpadu

SEKTOR II SEKTOR III SEKTOR V

Tonsmeier 

Wschód Sp. z o.o.

PPUH Radkom 

Sp. z o.o.

SITA Wschód 

Sp. z o.o.

1. Opakowania ze szkła 150107 105,84 47,48 340,39

2.
Inne niewymienione frakcje zbierane 

selektywnie
200199 105,84 139,26 340,39

3. Odpady ulegające biodegradacji 200201 105,84 189,90 340,39

4. Odpady wielkogabarytowe 200307 105,84 189,90 340,39

5. Przeterminowane leki 200132 2 700,00 633,00 340,39

6. Zmieszane odpady komunalne 200301 72,76 63,30 97,22

7. Popiół i  żużel 100101 105,84 94,95 340,39

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
Cena z oferty zł/Mg (brutto)

do 02.05.2014 r. do 16.12.2014 r. od 17.12.2014 r.

SEKTOR IV
Tonsmeier 

Wschód Sp. z o.o.

PPUH Radkom 

Sp. z o.o.

PPUH Radkom 

Sp. z o.o.

1. Opakowania ze szkła 150107 105,84 74,25 80,50

2.
Inne niewymienione frakcje zbierane 

selektywnie
200199 105,84 280,00 273,00

3. Odpady ulegające biodegradacji 200201 105,84 297,00 80,00

4. Odpady wielkogabarytowe 200307 105,84 297,00 314,25

5. Przeterminowane leki 200132 2 700,00 950,00 1 000,00

6. Zmieszane odpady komunalne 200301 72,36 133,00 129,50

7. Popiół i  żużel 100101 105,84 148,50 172,50

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu

Cena z oferty zł/Mg (brutto)
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W 2014 r. łącznie z terenu Miasta Radomia w ramach Systemu odebrano 49 773,2 Mg 

odpadów, w tym ok. 37 802,4 Mg stanowiły odpady zmieszane. Najwięcej odpadów 

odebrano z sektora IV (23,2 % odebranych odpadów) oraz z sektora I (21,0 %). 

 

Tabela 18 Ilość odpadów odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta Radomia 
w poszczególnych sektorach wg frakcji w 2014 r. [Mg] 

 

 

Rysunek 2 Struktura odpadów odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta 
Radomia wg frakcji w 2014 r. [%] 

 

 

W zakresie kosztów zagospodarowania odpadów, ewidencjonowane są koszty 

zagospodarowania odpadów odbieranych przez firmy, obliczane według formuły ilość × cena 

dla poszczególnych kodów odpadów według cen obowiązujących w ZUOK w Radomiu4, 

zarządzany przez PPUH „Radkom” Sp. z o.o. W Tabeli poniżej podano obowiązujące 

                                                      
4
 Regionalną instalacją dla obsługi regionu radomskiego jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Radkom” 

Sp. z o.o. w Radomiu, w skład którego wchodzą: (1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów, (2) Składowisko odpadów komunalnych, (3) Kompostownia odpadów zielonych. 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu I sektor II sektor III sektor IV sektor V sektor SUMA

1. opakowania ze szkła 150107 100,9 260,6 266,4 240,7 225,4 1 094,0

2.
inne niewymienione frakcje zbierane 

selektywnie
200199 761,7 746,6 1 480,1 1 407,1 721,5 5 117,0

3. odpady ulegające biodegradacji 200201 165,0 673,4 836,7 665,4 857,2 3 197,8

4. odpady wielkogabarytowe 200307 102,6 119,1 420,8 167,8 185,2 995,4

5. przeterminowane leki 200132 1,1 0,5 0,5 0,8 0,7 3,5

6. zmieszane odpady komunalne 200301 9 301,3 6 893,8 6 210,6 8 739,0 6 657,6 37 802,4

7. popiół i  żużel 100101 18,7 400,0 417,2 307,2 420,0 1 563,1

8. Razem 10 451,3 9 094,0 9 632,3 11 528,0 9 067,6 49 773,2

Udział % odebranych odpadów 21,0% 18,3% 19,4% 23,2% 18,2% 100,0%
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w ZUOK w 2014 r. stawki netto za przyjęcie odpadów do odzysku oraz do unieszkodliwienia 

(stawka VAT wynosi 8 %). 

 

Tabela 19 Stawki za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w ZUOK w Radomiu w 2014 r. 
[netto, zł/Mg] 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 
Stawka netto 

[zł/Mg] 

1. opakowania ze szkła 150107 106,5 

2. inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie 200199 106,5 

3. odpady ulegające biodegradacji 200201 106,5 

4. odpady wielkogabarytowe 200307 213,0 

5. przeterminowane leki 200132 3 500,0 

6. zmieszane odpady komunalne 200301 213,0 

7. popiół i żużel 100101 42,5 

Źródło: Ceny wg oferty ZUOK w Radomiu (obowiązujące w 2014 r.) 

 

Koszty odbioru w 2014 r. kształtowały się na poziomie od 334,3 tys. zł w styczniu do 

673,7 tys. zł w październiku, natomiast miesięczne koszty zagospodarowania wahają się 

w przedziale 690,8 tys. zł (luty) – 952,2 tys. zł (październik). W październiku odebrano 

najwięcej odpadów ok. 4 729 Mg – zob. Rysunek 3 i Rysunek 4. 

 

W analizowanym okresie łączne koszty odbioru odpadów wyniosły 6 273,6 tys. zł, 

a koszty zagospodarowania – 10 093,8 tys. zł. 

 

Koszty związane z zakupem i obsługą pojemników stanowiły ok. 63,3 tys. zł w 2014 r. 

i obejmowały: 

 

 zakup 200 szt. pojemników na szkło typu „dzwon” w kwocie 48,9 tys. zł, 

 usługę mycia pojemników na szkło typu „dzwon” w kwocie 14,4 tys. zł. 
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Rysunek 3 Ilości odebranych odpadów w ramach Systemu z terenu Miasta Radomia 
w poszczególnych miesiącach 2014 r. [Mg/m-c] 

 

 

Rysunek 4 Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w Gminie Miasta Radomia 
w poszczególnych miesiącach 2014 r. [tys. zł] 
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Na terenie Gminy Miasta Radomia w 2014 r. funkcjonował jeden Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów zlokalizowany przy ul. Witosa 96 i zarządzany przez PPUH „Radkom” Sp. z o.o. 

W okresie od 01.01.2014 r. do 21.01.2014 r. odpady komunalne były dostarczane do Punktu 

Zbiórki Odpadów Problemowych (łącznie 24,02 Mg), natomiast PSZOK przyjmował odpady 

od 22.01.2014 r. (łącznie 1 595,22 Mg). 

 

Tabela 20 Odpady komunalne wg frakcji przyjęte do Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych 
w okresie 01.01.-21.01.2014 r. [Mg] 

 

 

Tabela 21 Odpady komunalne wg frakcji zebrane w PSZOK w okresie 22.01.-31.12.2014 r. [Mg] 

 

Lp. Nazwa odpadu Kod odpadu
Masa odpadów 

[Mg]

1. żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 100101 0,73

2. opakowania z tworzyw sztucznych 150102 0,34

3.
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpad. 

mat. ceram.
170107 20,24

4. odpady ulegające biodegradacji 200201 0,91

5. odpady wielkogabarytowe 200307 1,8

Ogółem 24,02

Masa odpadów 

[Mg]

1. opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 12,84

2. papier i  tektura 20 01 01 5,92

3. opakowania ze szkła 15 01 07 6,21

4. odpady wielkogabarytowe 20 03 07 92,08

5. metale 20 01 40 2,59

6. odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 348,34

7. zużyte opony 16 01 03 8,02

8. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpad. mat. ceram. 17 01 07 1 089,16

9. żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 10 01 01 5,18

10. tekstylia 20 01 11 7,16

11.
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27
20 01 28 2,78

12. środki ochrony roślin 20 01 19* 0,07

13. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* 0,04

14.

baterie i  akumulatory łacznie z bateriami i  akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane 

baterie i  akumulatory zawierające te baterie

20 01 33* 0,07

15. leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,02

16. urządzenia zawierające freony 20 01 23* 2,10

17.
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 35* 7,78

18.
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 36 4,88

Razem 1 595,22

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
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Dodatkowo w 2014 r. zebrano odpady od mieszkańców w ramach festynu „Radom czyste 

miasto” (0,048 Mg baterii, odpad o kodzie 20 01 34) oraz w ramach „Dni otwartych ZUOK” 

(0,038 Mg odpadów zawierających rtęć – kod: 20 01 21*, 0,018 Mg baterii – kod: 20 01 34). 

 

Rysunek 5 Struktura odpadów zebranych w PSZOK wg głównych frakcji w 2014 r. [%] 

 

 

Rysunek 6 Ilości odpadów zebranych w PSZOK w poszczególnych miesiącach 2014 r.  
[Mg/m-c] 
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Koszty funkcjonowania PSZOK obejmują: 

 

 koszty obsługi PSZOK obliczane według formuły cena za zagospodarowanie 

odpadów według cennika ZUOK w Radomiu × ilość według poszczególnych kodów 

odpadów (łącznie ok. 278,8 tys. zł), 

 koszty prowadzenia PSZOK naliczane według stawki ryczałtowej w wysokości 

16,2 tys. zł/m-c (w styczniu ze względu na niepełny miesiąc funkcjonowania PSZOK 

naliczono 4,7 tys. zł). 

 

Koszty Zarządzania Systemem w 2014 r. wyniosły 1 805,6 tys. zł i obejmowały głównie 

wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (1 480,2 tys. zł) oraz Straży Miejskiej 

(10 strażników miejskich – 121,9 tys. zł). Pozycja zakup sprzętu i wyposażenia biurowego 

obejmowała koszty nadzoru autorskiego nad programem komputerowym (12,0 tys. zł), zakup 

urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta 2 szt. (9,8 tys. zł), zakup oprogramowania 

biurowego 13 szt. (6,5 tys. zł), koszty utrzymania pomieszczeń (23,2 tys. zł), koszt 

wyposażenia pomieszczeń (34,1 tys. zł), koszty materiałów biurowych (24,5 tys. zł). Ponadto, 

w ramach kosztów zarządzania Systemem sfinansowano działania informacyjno-edukacyjne 

(łączna kwota 64,2 tys. zł), szkolenia pracowników (9,6 tys. zł), natomiast pozycja 

„pozostałe” obejmuje m.in: opłaty za połączenia telefoniczne, ryczałt na paliwo, koszty 

przesyłek pocztowych, prowizję bankową i koszty egzekucji. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 UCPG, gmina prowadzi działania informacyjne i edukacyjne 

w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności 

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Realizując ww. zadanie podjęto 

następujące działania informacyjno–edukacyjne: 

 

a) wydruk i kolportaż plakatów i ulotek - w ramach kampanii informacyjno–edukacyjnej 

przygotowano list Prezydenta Miasta Radomia do mieszkańców w sprawie zmiany 

stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 3 rodzaje ulotek (nakład 

253 000 szt.) informujące mieszkańców o: zasadach segregacji odpadów na terenie 

miasta, funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

skutkach spalania odpadów; 

b) spoty telewizyjne - w celu poinformowania jak największej liczby mieszkańców 

o zasadach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zlecono produkcję 

i emisję 2 spotów telewizyjnych w lokalnej Telewizji „DAMI”. W przedmiotowych spotach 

telewizyjnych, wzięli udział znani radomianie, tj.: Jakub Wachnik – siatkarz klubu Cerrad 
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Czarni Radom oraz Wojciech Owczarek – perkusista zespołu IRA, zachęcając 

mieszkańców do segregacji odpadów komunalnych; 

c) spoty radiowe - zlecono emisję spotu radiowego w dwóch lokalnych rozgłośniach 

radiowych, tj.: Radio Rekord oraz Radio Plus. Spot informował mieszkańców o terminie 

wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień; 

d) materiały edukacyjne - zakupiono 6 rodzajów materiałów edukacyjnych wraz 

z oznakowaniem na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej SGOK na 

terenie Gminy Miasta Radomia. Materiały zostały przekazane jako nagrody w konkursach 

edukacyjnych oraz na festynach związanych z ochroną środowiska; 

e) banery informacyjne na stronach internetowych - w związku z tym, że duża ilość 

mieszkańców miasta korzysta z elektronicznego dostępu do informacji na stronach 

internetowych spółdzielni mieszkaniowych umieszczono baner „GOSPODARKA 

ODPADAMI” zawierający pełną informację o nowym SGOK; 

f) zgniatarki do butelek plastikowych i puszek - w celu promocji zmniejszenia objętości 

odpadów zakupiono 9 wiszących zgniatarek do butelek plastikowych i puszek, które 

zostały zamontowane na terenie Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego; 

g) infolinia - w Urzędzie Miejskim w Radomiu od 01.07.2013 r. uruchomiono infolinię dla 

mieszkańców w sprawie SGOK pod numerem 36 20 900; 

h) współorganizowanie festynów ekologicznych - Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa od 2007 r. cyklicznie organizuje w czerwcu festyn ekologiczny pod hasłem 

„Radom Czyste Miasto”. Podczas festynów propagowane są działanie ekologiczne w tym 

selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Edycja 2014 r. – uzyskano dotację 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 

13 646,94 zł; 

i) spotkania z zarządcami nieruchomości i przedstawicielami wspólnot 

mieszkaniowych - od 2012 r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa organizuje 

cykliczne spotkania z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych i zarządców 

nieruchomości, w trakcie których omawiane są bieżące problemy i formy współpracy 

związane z SGOK (w 2014 r. odbyły się dwa spotkania). 

 

6. LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Według prowadzonej ewidencji przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 

w Radomiu liczba mieszkańców Miasta Radomia wynosiła 210 860 osób w 2014 r.  

 

W zabudowie wielorodzinnej zamieszkuje ok. 68 % mieszkańców miasta, natomiast 

w zabudowie jednorodzinnej 32 %. 
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7. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, 

O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1, W IMIENIU KTÓRYCH GMINA 

POWINNA PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 6-12 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG, właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując 

obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie 

umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego 

do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 przez okazanie takich 

umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. W myśl art. 6 ust. 6, gmina jest obowiązana 

zorganizować odbieranie odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, 

którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1. Zastępcze zorganizowanie odbierania 

odpadów przez gminę implikuje konieczność pokrycia przez właściciela nieruchomości 

kosztów z tym związanych, określonych na mocy decyzji wydawanej w oparciu o art. 6 ust. 7.  

 

W 2014 r. przedmiotowe działania nie były wykonywane z uwagi na brak wystąpienia 

przesłanek uzasadniających ich realizację. 
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8. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 

W 2014 R. 

Zgodnie ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2014 rok (dalej: Sprawozdanie) z terenu Gminy Miasta Radomia 

w 2014 r. odebrano 68 263,4 Mg odpadów, w tym (zgodnie ze strukturą Sprawozdania): 

 

 62 009,4 Mg odpadów odebranych z obszaru gminy z wyłączeniem selektywnie 

odebranych odpadów ulegających biodegradacji (zgodnie z p. II. Sprawozdania), 

 1 613,3 Mg odpadów zebranych w PSZOK (zgodnie z p. II. Sprawozdania), 

 4 640,7 Mg selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (zgodnie z p. III. Sprawozdania). 

 

Szczegółowo ilości odpadów odebranych i zebranych w 2014 r. z terenu Miasta Radomia 

według kodów przedstawia Tabela 22. 

 

Tabela 22 Zestawienie odebranych i zebranych odpadów komunalnych na terenie Miasta 
Radomia według kodów w 2014 r. [Mg/rok] 

 

Rodzaj odpadów komunalnych Kod odpadów
Masa odpadów 

[Mg]

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 49 368,56

Odpady ulegające biodegradacji 200201 3 742,62

Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie 200199 7 618,84

Odpady wielkogabarytowe 200307 1 124,61

Szkło 200102 1,80

Papier i  tektura 200101 40,72

Tworzywa sztuczne 200139 4,70

Metale 200140 2,59

Opakowania ze szkła 150107 1 123,52

Opakowania z papieru i tektury 150101 279,52

Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 129,06

Zmieszane odpady opakowaniowe 150106 204,18

Szkło 170202 2,60

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 170101 148,22

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpad. mat. ceram. 170107 2 123,18

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 170904 1 133,46

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 170604 35,36

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i  przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11
191212 50,90

Zużyte opony 160103 8,02

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (200135*) 200135* 12,78

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (200136) 200136 6,08

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 200132 3,45

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 200121* 0,04

Urządzenia zawierające freon 200123* 3,00

Środki ochrony roślin 200119* 0,07

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 31 200128 2,78

Baterie i  akumulatory 200133* 0,07

Tekstylia 200111 7,16

Odpady z czyszczenia ulic i  placów 200303 152,50

Odpady z targowisk 200302 933,00

Razem odpady komunalne 68 263,39
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W Sprawozdaniu nie ujęto odpadów odbieranych selektywnie od mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych o kodzie 10 01 01, tj. żużle, popioły paleniskowe i pyły 

z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 1 569,0 Mg. 

Odpady trafiły na składowisko przy ul. W. Witosa 98 w Radomiu, zarządzane przez 

PPUH „Radkom” Sp. z o.o. i zostały wykorzystane do tworzenia bieżącej okrywy 

rekultywacyjnej skarp składowiska. 

 

W strumieniu odpadów odebranych i zebranych z terenu Miasta Radomia w 2014 r. odpady 

zmieszane stanowiły ok. 72,3 % łącznej masy odpadów. Drugim, co do wielkości 

strumieniem były odpady o kodzie: 20 01 99 (11,2 %) – na terenie Gminy Miasta Radomia 

pod tym kodem zbierane są odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowania 

wielomateriałowe, a trzecim zbierane selektywnie odpady biodegradowalne (5,5 %) – zob. 

Rysunek 7. 

 

Rysunek 7 Struktura odebranych i zebranych odpadów komunalnych w Mieście Radom 
w 2014 r. wg głównych frakcji [%] 

 

 

Strumień odpadów komunalnych obejmujący odpady odebrane z terenu nieruchomości 

zamieszkałych i odpady zebrane w PSZOK (nie uwzględniono popiołów i żużli) wynosił 

49 823,4 Mg w 2014 r., tj. ok. 73 % odpadów ogółem odebranych i zebranych w Mieście 

Radomiu. Tym samym odpady odebrane z nieruchomości niezamieszkałych 

(tzw. infrastruktura) stanowią ok. 27 % strumienia (18 440,0 Mg). 
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Tabela 23 Ilości odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu Miasta Radomia 
w 2014 r. wg typów zabudowy z wyszczególnieniem głównych frakcji [Mg] 

 

 

Rysunek 8 Struktura odebranych i zebranych odpadów komunalnych w Mieście Radomiu 
w 2014 r. wg typów zabudowy [%] 

 

 

Inną kategorią jest ilość odpadów wytwarzanych, która różni się od ilości odpadów 

odbieranych o ilości zagospodarowywane we własnym zakresie (np. przydomowe 

kompostowniki) oraz ilości zagospodarowywane nielegalnie poza Systemem. Wielkość ta 

jest trudna do oszacowania na bazie rzeczywistych danych – stąd z reguły szacowana jest 

na bazie odpowiednich wskaźników nagromadzenia odpadów. Wojewódzki Plan Gospodarki 

Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 podaje 

wskaźnik nagromadzenia odpadów w miastach Województwa powyżej 50 tys. mieszkańców 

na poziomie 397 kg/M/rok5 dla 2010 r. Do prognozy ilości odpadów wytwarzanych na terenie 

Miasta Radomia w kolejnych latach przyjęto zgodnie z KPGO 1 % wzrostu rocznie – 

prognozowany wskaźnik wzrasta z poziomu 413 kg/M/rok w 2014 r. do 439 kg/M/rok 

                                                      
5
 WPGO s. 38. Wskaźniki wytwarzania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w woj. mazowieckim 

obliczone na podstawie opracowania dr hab. A. Jędrczaka „Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz 
zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji” 

Lp. Wyszczególnienie
Nieruchomości 

zamieszkałe

Nieruchomości 

niezamieszkałe
Ogółem

1. Odpady zmieszane 37 802,4 11 566,2 49 368,6

2. Frakcja sucha z gr "15" i "20" 1 121,9 664,2 1 786,1

3. Odpady biodegradowalne 3 547,0 195,6 3 742,6

4. Odpady budowlane z gr "17" 1 109,4 2 333,4 3 442,8

5. Odpady wielkogabarytowe 1 089,3 35,3 1 124,6

6. Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie 5 117,0 2 501,8 7 618,8

7. Pozostałe 36,4 1 143,4 1 179,9

Razem 49 823,4 18 440,0 68 263,4
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w 2020 r. Prognozę ludności Radomia wykonano bazując na liczbie ludności według 

meldunków na koniec 2014 r. oraz opracowaniu GUS pn. Prognoza dla powiatów i miast na 

prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011–2035. Liczbę mieszkańców według 

meldunków na dzień 31.12.2014 r. (210,9 tys. mieszkańców) skorygowano o wskaźniki 

wzrostu wynikające z prognozy ludności Miasta, tj. o ok. minus 0,19-0,29 % rocznie. Na 

koniec okresu prognozy liczba mieszkańców kształtuje się na poziomie 207,8 tys. osób – 

spadek liczby ludności o 1,5 % w stosunku do 2014 r. 

 

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w Radomiu oszacowana na bazie wskaźników 

normatywnych wynosi 87,2 tys. Mg w 2014 r. oraz 91,2 tys. Mg w 2020 r. – strumień 

obejmuje zarówno odpady wytworzone w gospodarstwach domowych jak i w tzw. obiektach 

infrastruktury (ok. 30 % wytwarzanych odpadów). 

 

Tabela 24 Prognoza ilości odpadów wytwarzanych w Mieście Radomiu [Mg] 

 

 

Różnica między prognozowaną ilością odpadów na bazie wskaźników z WPGO a ilością 

odebranych odpadów w 2014 r. wynosi ok. 19,0 tys. Mg (strumień odebranych odpadów 

jest niższy od prognozowanego o 22 %). Główną przyczyną różnicy jest zawyżony 

wskaźnik wytwarzania odpadów przyjęty do planowania w WPGO (przeszacowanie 

strumienia). Zgodnie z danymi GUS masa wytworzonych odpadów komunalnych przez 

jednego mieszkańca na terenie województwa mazowieckiego kształtowała się na poziomie  

ok. 362 kg/os. w latach 2010-2012 r. oraz 309 kg/os. w 2013 r.  

 

Rozbieżności mogą wynikać również z nieszczelności Systemu. Odpady pochodzące 

z nieruchomości niezamieszkałych nie są objęte SGOK, stąd mogą być zagospodarowywane 

niezgodnie z prawem. To z jednej strony stwarza duże zagrożenie dla środowiska, 

a z drugiej podraża ceny zagospodarowania w istniejących instalacjach (jeśli do instalacji 

trafia mniej odpadów niż planowano, wtedy jednostkowe koszty są wyższe, co z kolei 

powoduje wzrost łącznych kosztów ponoszonych przez Miasto i mieszkańców). 

Lp. Wyszczególnienie j.m. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu 

oraz podregionów na lata 2011 - 2035
os. 222 253 221 795 221 309 220 781 220 234 219 655 219 023

zmiana % % -0,19% -0,21% -0,22% -0,24% -0,25% -0,26% -0,29%

2.
Prognozowana liczba ludności w m. Radom na bazie 

danych o meldunkach
os. 210 860 210 425 209 964 209 463 208 944 208 395 207 796

3.
Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów wg 

WPGO dla miast > 50 tys. mieszk.
kg/M/rok 413,4 417,5 421,7 425,9 430,1 434,4 438,8

wzrost wskaźnika nagromadzenia odpadów wg KPGO % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

4.
Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów 

komunalnych w Radomiu, w tym:
Mg 87 161 87 851 88 535 89 207 89 876 90 536 91 178

a. odpady z infrastruktury Mg 26 148 26 355 26 561 26 762 26 963 27 161 27 354

b. odpady z gospodarstw domowych Mg 61 013 61 496 61 975 62 445 62 913 63 375 63 825
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Tabela 25 Porównanie ilości odpadów odebranych i zebranych z terenu Radomia w stosunku 
do prognozowanych ilości wytwarzanych odpadów wg WPGO w 2014 [Mg/rok] 

 

  

Lp. Wyszczególnienie j.m. 2014 r.

1. Odpady ogółem odebrane i zebrane na terenie Radomia Mg/rok 68 263

a. odpady z gospodarstw domowych (objęte Systemem) Mg/rok 49 823

b. odpady z infrastruktury (poza systemem) Mg/rok 18 440

2. Prognozowany strumień odpadów wytwarzanych w Radomiu wg WPGO Mg/rok 87 161

a. odpady z gospodarstw domowych Mg/rok 61 013

b. odpady z infrastruktury Mg/rok 26 148

Mg/rok 18 898

% -22%

Mg/rok 11 189

% -18%

Mg/rok -7 708

% -29%

3.

a.

b.

Różnica w strumieniu odebranych odpadów w Radomiu

odpady z gospodarstw domowych 

odpady z infrastruktury
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9. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW 

ZIELONYCH ODBIERANYCH W 2014 R. Z TERENU GMINY MIASTA 

RADOMIA ORAZ POWSTAJĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI 

Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

Łącznie procesom odzysku i unieszkodliwiania poddano w 2014 r. ok. 66 650,1 Mg 

odebranych odpadów komunalnych (nie obejmuje odpadów zebranych w PSZOK). 

 

Tabela 26 Zagospodarowanie odpadów odebranych z terenu Miasta Radomia w 2014 r. wg 
procesów wynikających z Rozporządzenia

6
 

Wyszczególnienie 
Oznaczenie 

procesu 

Masa 
odpadów 

[Mg] 

Procesy odzysku   66 459,6 

Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane 
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 
przekształcania) 

R3 4 667,8 

Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji R 1 – R 11 

R12 61 788,4 

Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego 
magazynowania u wytwórcy odpadów) 

R13 3,4 

Procesy unieszkodliwiania   190,5 

Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany 
(np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych 
i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) 

D5 190,5** 

ozn: * leki inne niż wymienione w 20 01 31 (odpady o kodzie 20 01 32 zbierane były w Rotacyjnym 
Magazynie Odpadów Niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zlokalizowanym przy ul. Witosa 96A 
w Radomiu, zarządzanym przez PPUH „Radkom” Sp. z o.o. i następnie zostały przekazane do firmy 
Usługowo-Handlowej „EKO-TOP” Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów do 
unieszkodliwienia w procesie D15 / **odpady z czyszczenia ulic i placów, szkło, materiały izolacyjne 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2014 r. ok. 92,7 % odpadów było zagospodarowanych 

w procesie R12, tj. wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań 

wymienionych w punktach od R1 do R11. Składowane było ok. 0,3 % ogółu odpadów. 

                                                      
6
 procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 1 do 
tej ustawy 
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9.1 Odpady zmieszane 

Zgodnie ze Sprawozdaniem, w 2014 r z terenu Miasta Radomia odebrano 49 368,6 Mg 

odpadów zmieszanych (45 709,1 Mg w 2013 r., wzrost o ok. 8 %).  

 

Ilość odpadów zmieszanych odebrana z nieruchomości zamieszkałych (objęte Systemem) 

wynosiła 37 802,4 Mg, co stanowi 76,6 % łącznie odebranych odpadów zmieszanych. 

Najwięcej odpadów zmieszanych odebranych zostało w Sektorze I – 9 301,3 Mg, tj. ok. 23 % 

ogółu odpadów zmieszanych. Najmniej odpadów odebrano w Sektorze III – 6 210,6 Mg 

odpadów, tj. ok. 16 % odpadów zmieszanych ogółem.  

 

Rysunek 9 Struktura odebranych odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych wg sektorów w 2014 r. [%] 

 

 

Wszystkie odebrane przez firmy odpady zmieszane zostały przekazane do 

zagospodarowania do instalacji MBP w ZUOK w Radomiu (RIPOK regionu radomskiego 

według WPGO), w której zostały poddane procesom przetwarzania mechanicznego, 

a następnie biologicznego. Na składowisko trafiły jedynie odpady balastowe po procesie 

przetwarzania w ramach MBP. 

 

9.2 Odpady zielone 

W 2014 r. z obszaru Miasta Radomia odebrano i zebrano zgodnie ze Sprawozdaniem 

3 742,6 Mg odpadów zielonych (odpady biodegradowalne o kodzie 20 02 01), w tym 

349,2 Mg stanowiły odpady zebrane w PSZOK. W stosunku do 2013 r. nastąpił znaczny 

wzrost tych odpadów - 89,6 % (1 974,4 Mg w 2013 r.). 
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Prawie 95 % strumienia odpadów zielonych stanowiły odpady odebrane i zebrane z terenu 

nieruchomości zamieszkałych. W ramach Systemu odebrano 3 197,8 Mg odpadów. 

Najwięcej w Sektorze V – 857,2 Mg, tj. ok. 26,8 % ogółu odpadów zielonych. Najmniej 

odpadów odebrano w Sektorze I – 165,0 Mg odpadów, tj. ok. 5 % odpadów zielonych 

ogółem. 

 

Rysunek 10 Struktura odebranych odpadów zielonych z terenu nieruchomości zamieszkałych 
wg sektorów w 2014 r. [%] 

 

 

Dodatkowo w strumieniu odpadów zielonych należy uwzględnić odpady z targowisk o kodzie 

20 03 02 - w 2014 r. odebrano ok. 933,0 Mg (w 2013 r. 730,0 Mg). 

 

Odpady zielone obejmujące zarówno odpady biodegradowalne jak i odpady z targowisk 

zostały przekazane do zagospodarowania do Kompostowni funkcjonującej w ramach ZUOK 

w Radomiu.  

 

9.3 Pozostałości z sortowania odpadów 

Strumień odpadów z selektywnej zbiórki w 2014 r. wynosił 9 377,0 Mg7. Zgodnie ze 

Sprawozdaniem (p. V.) masa odpadów poddanych recyklingowi to 7 582,9 Mg.  

 

Zgodnie z ww. danymi szacuje się, że z terenu Miasta Radomia pochodziło ok. 1 794,1 Mg 

odpadów składowanych po procesie sortowania odpadów odebranych selektywnie, tj. 20 % 

odebranych odpadów z selektywnej zbiórki. 

                                                      
7
 Dane wg Sprawozdania – Tabela w części V.  
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9.4 Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych 

Ze względu na to, że do instalacji MBP w ZUOK, do której w 2014 r. przekazane zostały 

wszystkie odpady zmieszane pochodzące z Miasta Radomia, trafiają odpady również 

z innych gmin, nie jest możliwe precyzyjne określenie ile składowanych pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych dotyczyło Gminy 

Miejskiej Radom. W wyniku prowadzonej segregacji odpadów komunalnych wytworzony 

został balast przeznaczony do składowania, którego wskaźnik w poszczególnych kwartałach 

2014 r. kształtował się następująco: I kwartał – 40,6 %, II i III kwartał 46,7 %, IV kwartał 

43,9 %. 

 

Średni wskaźnik masy odpadów powstałych po segregacji zmieszanych odpadów 

komunalnych skierowanych do składowania - wg danych z instalacji MBP w ZUOK 

w Radomiu w 2014 r. wynosił 44,5 %, co daje balast na poziomie 21 954 Mg.  

 

Odpady te zostały zdeponowane na składowisku PPUH „Radkom” Sp. z o.o.  
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10. OSIĄGNIĘTE POZIOMY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W 2014 R. 

10.1 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

10.1.1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Wymagany poziom przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów 

odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw 

domowych w 2014 r. wynosi 14 %, natomiast w 2020 r. kształtuje się na poziomie minimum 

50 % masy tych odpadów. 

 

Tabela 27 Wymagane Rozporządzeniem poziomy odzysku  

 

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ( poz. 645) 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła został obliczony zgodnie z algorytmem zawartym w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

 

Udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie 

morfologicznym odpadów komunalnych przyjęto na poziomie podanym w KPGO 2014 r. dla 

miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, tj. na poziomie 46,8 %. 

 

Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi 

i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych 

z terenu Miasta Radomia w 2014 r. wynosiła 7 583 Mg.  

 

Obliczony na bazie przyjętych założeń poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w Mieście Radom 

w 2014 r. wynosi 24,9 % przy minimalnym wymaganym poziomie wynoszącym 14 %. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14 16 18 20 30 40 50

Poziom recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
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W 2013 r. poziom zagospodarowania wynosił 19,2 %. Szczegółowe obliczenie wskaźnika za 

2014 r., wraz z oznaczeniami przyjętymi w Rozporządzeniu przedstawia Tabela poniżej. 

 

Tabela 28 Kalkulacja poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła w Mieście Radom w 2014 r. 

 

 

10.1.2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych 

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) wynosi 38 % w 2014 r. oraz co 

najmniej 70 % w 2020 r. 

 

Lp. Kalkulacja wskaźnika ozn. j.m. wartość Źródło danych

a.

Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i 

szkła  poddanych recyklingowi i przygotowanych do 

ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych 

wytwórców odpadów komunalnych

Mrpmts Mg 7 583
Sprawozdanie 2014 r. - 

Tabela  z dzia łu V

Należy brać pod uwagę odpady o kodach:

Opakowania  z papieru i  tektury 15 01 01 Mg 279,52

Opakowania  z tworzyw sztucznych 15 01 02 Mg 115,88

Opakowania  z metal i 15 01 04 Mg

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 Mg 153,28

Opakowania  ze szkła 15 01 07 Mg 1 106,21

Papier i  tektura 20 01 01 Mg 34,80

Szkło 20 01 02 Mg 1,80

Tworzywa sztuczne 20 01 39 Mg 4,70

Metale 20 01 40 Mg

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 Mg 5 886,74

b.

Łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, 

tworzyw sztucznych i szkła , pochodzących ze strumienia 

odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od 

innych wytwórców odpadów komunalnych

Mwpmts Mg 30 493
wzór z Rozporządzenia  

Minis tra  Środowiska  z dnia  

25 maja  2012 r. 

- l iczba mieszkańców miasta Lm os. 210 860

-
masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego 

mieszkańca na terenie województwa
MwGUS Mg/os./rok 309,0

Opracowanie GUS 2014 pn. 

"Infrastruktura  komunalna w 

2013 r."

-

udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 

składzie morfologicznym  odpadów komunalnych dla miast l iczących 

ponad 50 tys. mieszkańców

Umpmts % 46,80%

c.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Ppmts % 24,9%

wzór z Rozporządzenia  

Minis tra  Środowiska  z dnia  

25 maja  2012 r. 

czy kryterium zostało spełnione? TAK

l i czba ludności  wg 

meldunków - dane z 

Wydzia łu Spraw 

Obywatelskich Urzędu 

Zgodnie z KPGO 2014
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Tabela 29 Wymagane Rozporządzeniem poziomy odzysku 

 

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ( poz. 645) 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych obliczono zgodnie z algorytmem 

zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

 

Łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych kształtuje się na poziomie 

2 333,4 Mg w 2014 r. i obejmuje odpady o kodach: 17 01 01, 17 02 02, 17 01 07, 17 06 04 

i 17 09 04. 

 

Z podanej ilości odebranych odpadów budowlanych recykling wynosił ok. 191,2 Mg, do 

ponownego użycia wykorzystano 5,2 Mg odpadów, natomiast odzyskowi innymi metodami 

niż recykling i ponowne użycie poddano 2 099,1 Mg odpadów.  

 

Z powyższych danych wynika, iż wskaźnik poziomu recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. wyniósł 98,4 % i kształtuje się powyżej poziomu 

wymaganego Rozporządzeniem (38 %). W 2013 r. wskaźnik na poziomie 96,5 %. Kalkulację 

wskaźnika za 2014 r. przedstawia Tabela poniżej. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

38 40 42 45 50 60 70

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
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Tabela 30 Kalkulacja poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
w 2014 r. 

 

 

10.2 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 

W perspektywie 2020 r. musi nastąpić zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów, tak by nie było 

składowanych w 2020 r. więcej niż 35 % masy odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Dopuszczalny poziom wskaźnika w 2014 r. wynosi 50 %. 

 

Tabela 31 Dopuszczalne Rozporządzeniem poziomy składowania odpadów 
biodegradowalnych  

 

Źródło: Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (poz. 676) 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania obliczono zgodnie z algorytmem zawartym 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. 

 

Lp. Kalkulacja wskaźnika ozn. j.m. wartość Źródło danych

a.

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych  poddanych recyklingowi, przygotowanych do 

ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi 

metodami, pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych 

wytwórców odpadów komunalnych

Mrbr Mg 2 295
Sprawozdanie 2014 r. - 

Tabela  z dzia łu VI

b.

Łączna masa wytworzonych  innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze 

strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 

oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych

Mwbr Mg 2 333
Sprawozdanie 2014 r. - 

Tabela  z dzia łu VI

c.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych

Pbr % 98,4%
wzór z Rozporządzenia  

Minis tra  Środowiska z dnia  

25 maja  2012 r. 

czy kryterium zostało spełnione? TAK

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

50 50 45 45 40 40 35

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
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W I etapie obliczono ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych 

w 1995 r., przyjmując – zgodnie z Rozporządzeniem – wskaźnik 155 kg/os. i liczbę ludności 

Miasta Radomia z 1995 r. według danych GUS (232 649 osób). Następnie (Etap II w Tabeli 

poniżej) obliczono masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwoloną do 

składowania w roku rozliczeniowym, przyjmując – zgodnie z Rozporządzeniem poziomy 

50 % dla 2014 r.  

 

W III Etapie oszacowano masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia 

odpadów komunalnych z obszaru Miasta Radomia w 2014 r., przekazanych do składowania. 

W odpadach tych uwzględniono: odpady zmieszane przekazane do składowania, odpady 

biodegradowalne selektywnie zebrane przekazane do składowania (wartość zerowa) oraz 

odpady powstałe po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów 

komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra 

Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (21 954 Mg w 2014 r.).  

 

Udziały odpadów ulegających biodegradacji we wskazanych frakcjach odpadów przyjęto na 

poziomie przewidzianym we wskazanym Rozporządzeniu – 52 % dla odpadów balastowych 

o kodzie 19 12 12. 

 

Uwzględniając powyższe, wskaźnik kształtuje się na poziomie 31,7 % w 2014 r., tym 

samym wynik kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnego progu 50 %, spełniając przy 

obecnym poziomie nie tylko wymogi dla 2014 r., ale również docelowo 2020 r. (35 %). 

W 2013 r. wskaźnik osiągnął wartość 30,4 %. Kalkulację wskaźnika dla 2014 r. przedstawia 

Tabela poniżej. 
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Tabela 32 Kalkulacja poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r. 

 
  

Lp. Kalkulacja wskaźnika ozn. j.m. wartość Źródło danych

a.
Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych 

w 1995 r. 
OUB1995 Mg 36 060,6

wzór z Rozporządzenia  

Minis tra  Środowiska  z dnia  

25 maja  2012 r. 

-
l iczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy wg danych 

GUS
Lm os. 232 649

b.
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym 
OUBR Mg 18 030

wzór z Rozporządzenia  

Minis tra  Środowiska  z dnia  

25 maja  2012 r. 

-
poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania
PR % 50% wg Rozporządzenia

c.

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze 

strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy 

w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania 

MOUBR Mg 11 416,2
wzór z Rozporządzenia  

Minis tra  Środowiska  z dnia  

25 maja  2012 r. 

-
masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

zebranych na obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do 

składowania 

MMR Mg 0 Sprawozdanie 2014

-
udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych 

odpadów komunalnych dla miast 
UM % 0,57

wzór z Rozporządzenia  

Minis tra  Środowiska  z dnia  

25 maja  2012 r. 

-
masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze 

strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku 

rozliczeniowym, przekazanych do składowania

MSR Mg 0,0
wg Sprawozadania  za  2014 r. 

w części  I I I  nie przekazano 

odpadów do składowania

-

masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym 

przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 

19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra 

Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach 

MBR Mg 21 954
wg danych z insta lacji  MBP w 

ZUOK w Radomiu

-

średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów 

powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań 

rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 

ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

% 0,52
wg danych z Rozporządzenia  

Minis tra  Środowiska  z dnia  

25 maja  2012 r. 

d.

Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania 

TR % 31,7%
wzór z Rozporządzenia  

Minis tra  Środowiska  z dnia  

25 maja  2012 r. 

czy kryterium zostało spełnione? TAK

Bank Danych Lokalnych GUS - 

wg faktycznego miejsca  

zamieszkania
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11. OCENA SPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

11.1 Analiza finansowa Systemu za okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.  

Wynik Systemu za II półrocze 2013 r. skalkulowany z uwzględnieniem przychodów 

(wpływy + należności) oraz łącznych kosztów kształtuje się na poziomie 2 949,1 tys. zł. 

Wynik Systemu obejmujący wyłącznie wpływy dla okresu sprawozdawczego oszacowano 

w wysokości 1 789,3 tys. zł.  

 

Na skutek uzyskanych w 2013 r. oszczędności, w marcu 2014 r. Rada Miejska wprowadziła 

dodatkowe zróżnicowanie opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, jaką to 

gospodarstwo zajmuje, ilości osób tworzących gospodarstwo domowe oraz rodzaju 

zabudowy i przyjęła niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych segregujących odpady – zob. 5.1. 

 

Wynik Systemu za 2014 r. z uwzględnieniem przychodów (wpływy + należności) oraz 

łącznych kosztów kształtuje się na poziomie 5 543,1 tys. zł. Wynik Systemu obejmujący 

wyłącznie wpływy dla okresu sprawozdawczego oszacowano w wysokości 4 873,4 tys. zł.  

 

Tabela 33 Porównanie wyniku na Systemie w II połowie 2013 r. oraz za 2014 r. [ tys. zł] 

 

 

Wyjaśnienia do przychodów i kosztów 

 

Uzyskany wynik Systemu w II półroczu 2013 r. oraz w 2014 r. obejmuje koszty poniesione na 

podstawie faktur za usługi zrealizowane w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. oraz 

Lp. Wyszczególnienie II połowa 2013 r. 2014 r.

1. Wpłaty dla okresu sprawozdawczego 12 287,9 23 388,5

2. Rzeczywiste koszty odbioru i zagospodarowania 10 498,6 18 515,1

a. odbiór 4 513,5 6 273,6

b. zagospodarowanie 3 907,5 10 093,8

c. koszty funkcjonowania PSZOK 25,3 278,8

d. zakup i obsługa pojemników 251,9 63,3

e. koszty zarządzania Systemem 1 800,5 1 805,6

3. Razem wynik Systemu 1 789,3 4 873,4

4.
Należności z tytułu opłaty wynikające z deklaracji i  decyzji  

pomniejszone o umorzenia
1 159,8 669,7

5. Przychody (wpływy + należności) - koszty 2 949,1 5 543,1
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przychody obejmujące rzeczywiste (i należne) wpłaty dla okresu sprawozdawczego 

pomniejszone o umorzenia – bez wpłat dotyczących okresów przyszłych. 

 

W przypadku II półrocza 2013 r. w kosztach Systemu wykazanych w dokumencie pn. Analiza 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radomia za 2013 r. 

(wynik Systemu na poziomie 3 343,74 tys. zł) nie uwzględniono następujących pozycji 

(faktury rozliczono dopiero w lutym 2014 r.): 

 

1) odbiór i transport odpadów komunalnych z 5 sektorów: koszty za grudzień 2013 r. 

w wysokości 394 520 zł, 

2) zagospodarowanie odpadów komunalnych: koszty za grudzień 2013 r. w wysokości 

845 504 zł, 

3) usługa produkcji i emisji spotu radiowego (opłata za grudzień) - dotyczy umowy z 2013 r. 

w wysokości 1 107 zł, 

4) usługa na projekt graficzny wraz z wydrukiem 3 rodzajów ulotek - dotyczy umowy 

z 2013 r. w wysokości 15 314 zł. 

 

Podobnie w piśmie z 12 grudnia 2014 r. NIK Departament Administracji Publicznej 

„Wystąpienie Pokontrolne” wskazana nadwyżka na poziomie 2 103,72 tys. zł nie obejmuje 

poz. określonych w punktach 3) i 4). Koszty zarządzania Systemem przedstawione w Tabeli 

obejmują łączne wydatki poniesione w całym 2013 r. w związku z wprowadzeniem nowych 

zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Radomia. Ponadto we 

wskazanych dokumentach (Wystąpienie Pokontrolne NIK oraz Analiza za 2013 r.) kategoria 

generowanych przychodów z tytułu opłat obejmowała zarówno wpłaty dla okresu 

sprawozdawczego jak i wpłaty dotyczące okresów przyszłych zaksięgowane odpowiednio na 

koniec grudnia 2013 r. oraz na koniec 2014 r. 

 

Nadwyżka wygenerowana w 2014 r. stanowi w głównej mierze zabezpieczenie ryzyka 

wynikającego z prawdopodobieństwa wzrostu cen odbioru i transportu odpadów w wyniku 

rozstrzygnięcia nowego przetargu (obecne umowy obowiązują do końca czerwca 2015 r.) 

oraz zostanie przeznaczona m.in. na działania w zakresie promowania i rozwijania 

selektywnej zbiórki.  

 

Poniżej scharakteryzowano główne wyzwania stojące przed SGOK w Mieście Radomiu 

w 2015 r. oraz obecnie realizowane i planowane do wprowadzenia działania w zakresie 

SGOK.  
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1. Zmiana uwarunkowań kosztowych:  

 

a) umowy na odbiór opadów obowiązują do 30.06.2015 r. – w związku z przystąpieniem 

do nowych przetargów istnieje znaczne ryzyko wzrostu stawek odbioru i transportu 

odpadów. 

 

Odpady zmieszane stanowią ponad 75 % odpadów odebranych z terenu Miasta Radomia 

w ramach Systemu w 2014 r. Średnia stawka brutto za odbiór odpadów zmieszanych 

kształtowała się na poziomie 94,6 zł/Mg (brutto). Stawki w zależności od sektora i podmiotu 

odbierającego odpady zmieszane wahają się od 63,3 zł/Mg (sektor III, PPUH „Radkom” 

Sp. z o.o.) do 129,5 zł/Mg (sektor IV, PPUH „Radkom” Sp. z o.o.). 

 

Rysunek 11 Stawki odbioru odpadów zmieszanych wg firm odbierających odpady 
w poszczególnych sektorach na terenie Miasta Radomia w 2014 r. [brutto, zł/Mg] 

 

 

Po uwzględnieniu frakcji odpadów odbieranych selektywnie, tzw. frakcja sucha (papier 

i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), szkło, odpady zielone, 

wielkogabarytowe oraz popiół i żużel średni koszt odbioru odpadów z terenu Miasta 

Radomia wynosił 126,0 zł/Mg (brutto). 

 

Rysunek 12 prezentuje wyniki pierwszych postępowań przetargowych w zakresie odbierania 

odpadów (nie obejmujących usług zagospodarowania) ogłoszonych w wyszczególnionych 

gminach. W celu prawidłowej interpretacji wyników zaprezentowanych postępowań należy 

wziąć pod uwagę, iż w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na 

odbieranie odpadów komunalnych w Krakowie, ceny złożonych ofert wskazują na wzrost 

kosztów odbioru 1 Mg z 85 zł do ok. 143 zł. 
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Rysunek 12 Przykładowe stawki za odbiór odpadów w wybranych miastach [brutto, zł/Mg] 

 

 

Niskie koszty odbioru 1 Mg odpadów komunalnych w Białymstoku wynikają z prowadzonej 

w Mieście polityki – ograniczenie segregacji jedynie do szkła w zakresie podstawowym 

(odrębne rozwiązania w zakresie selektywnej zbiórki – 750 gniazd do segregacji). Wysokie 

koszty w przypadku Poznania stanowią wynik zawarcia umowy z wolnej ręki obowiązującej 

w okresie przejściowym (w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego). 

 

Z zaprezentowanych danych wynika, że średnia stawka za odbiór odpadów dla dużych 

polskich miast8 wynosi 177,5 zł/Mg. Tym samym, średnia stawka w Mieście Radomiu jest 

na poziomie znacznie niższym i istniej duże prawdopodobieństwo jej wzrostu. 

 

b) plany w zakresie odbioru odpadów - w związku z licznymi prośbami mieszkańców 

Miasta Radomia począwszy od lipca 2015 r. zwiększona została częstotliwość odbioru 

odpadów zbieranych selektywnie, m.in. frakcji suchej, szkła, popiołu i żużla, odpadów 

wielkogabarytowych; 

 

c) obowiązujące stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych mogą wzrosnąć 

w związku z prowadzonymi i planowanymi na terenie Miasta Radomia inwestycjami: 

rozbudowa instalacji regionalnej (sortownia i kompostownia) oraz budowa spalarni – zob. 

p. 3 opracowania; 

 

                                                      
8
 W przypadku Krakowa do kalkulacji średniej stawki przyjęto dane wynikające z drugiego przetargu, 

tj. 143,0 zł/Mg  
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d) planowana zmiana przepisów dotycząca przesiewania frakcji podsitowej po 

stabilizacji – obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska 

w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych (Projekt z dnia 16.01.2015 r.). Głównym celem przedmiotowego 

rozporządzenia jest określenie warunków dla przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, w taki sposób, aby uzyskany stabilizat nie zawierał odpadów ulegających 

biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku lub poddanych 

procesowi odzysku na składowisku odpadów po przesianiu na sicie o wielkości do 

20 mm. W celu dostosowania się do określonych rozporządzeniem wymogów, niezbędne 

będzie poniesienie nakładów inwestycyjnych w Instalacji MBP (RIPOK) zlokalizowanej 

w ZUOK RADKOM Sp. z o.o. przy ul. Wincentego Witosa 94 w Radomiu, co może 

spowodować wzrost kosztów zagospodarowania odpadów. 

 

Wskazane powyżej uwarunkowania wpłyną na wzrost kosztów SGOK w Mieście Radomiu. 

Znaczna część wygenerowanej nadwyżki zostanie wykorzystana na pokrycie tych kosztów. 

 

2. Promowanie i rozwijanie selektywnej zbiórki: 

 

a) udział gospodarstw domowych, które zgodnie ze złożonymi deklaracjami prowadzą 

selektywną zbiórkę odpadów na koniec 2014 r. stanowi 86 %, tj. 64 768 gospodarstw 

domowych (łączna liczba gospodarstw domowych na koniec 2014 r. wynosiła 75 171). 

 

Przychody uzyskane z opłat wniesionych od nieruchomości zamieszkałych wynosiły 

23 388,5 tys. zł, w tym ok. 80 % stanowiły przychody uzyskane od gospodarstw domowych, 

które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, 

 

W dniu 23.02.2015 r. Rada Miejska w Radomiu przyjęła nowe uchwały, tj.: Uchwała Nr 

71/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Uchwała Nr 74/2015 w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zmniejszeniu uległa opłata dla osób segregujących odpady komunalne zarówno 

w zabudowie jednorodzinnej, jaki i wielorodzinnej.  

 

Wysokość ustalonych stawek obowiązujących od marca 2015 r. przedstawia Tabela 34. 
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Tabela 34 Stawki opłat obowiązujące od marca 2015 r. w Gminie Miasta Radomia 
w przypadku selektywnej zbiórki odpadów [zł/m-c] 

 
Gospodarstwo domowe wieloosobowe 

Gospodarstwo domowe 
jednoosobowe 

Powierzchnia lokalu 
mieszkalnego 

Zabudowa 
jednorodzinna 

Zabudowa 
wielorodzinna  

(powyżej trzech lokali) 

Zabudowa jednorodzinna 
i wielorodzinna 

do 30 m
2
 15 zł 16 zł 9 zł 

od 30,01 m
2
 do 70 m

2
 25 zł 22 zł 11 zł 

powyżej 70,01 m
2
 35 zł 30 zł 15 zł 

 

Stawki za wywóz odpadów niesegregowanych zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak 

i wielorodzinnej dla gospodarstwa jednoosobowego i wieloosobowego wynoszą w zależności 

od powierzchni lokalu mieszkalnego: 24 zł (do 30 m2), 40 zł (od 30,01 m2 do 70 m2) i 50 zł 

(powyżej 70,01 m2). 

 

Stawki są niższe o ok. 3 zł w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych 

segregujących odpady w zabudowie jednorodzinnej i o 2 zł - w zabudowie wielorodzinnej 

w stosunku do wysokości stawek obowiązujących w 2014 r. (szerzej w p. 5.1 opracowania). 

 

b) zakup dodatkowych pojemników i gniazd w celu rozszerzenia selektywnej zbiórki 

odpadów oraz utworzenie PSZOK–ów mobilnych; 

 

c) prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych zachęcających mieszkańców do 

segregowania odpadów. 

 

Gmina Miasta Radomia poprzez obniżenie opłaty dla segregujących odpady oraz poprzez 

promowanie i rozwój selektywnej zbiórki (intensywne działania informacyjno-edukacyjne 

prowadzone na terenie Miasta) dąży do wzrostu udziału nieruchomości zamieszkałych, 

deklarujących selektywna zbiórkę odpadów. Tym samym niższy będzie poziom przychodów 

z tytułu opłat (niższe stawki za selektywną zbiórkę) o ok. 4,0 mln zł. 

 

3. Wypełnienie zaleceń wskazanych przez NIK w piśmie „Wystąpienie Pokontrolne” 

z grudnia 2014 r.  

 

Dla monitorowania miasta i przeciwdziałania tworzeniu się tzw. „dzikich wysypisk” na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego umieszczono formularz umożliwiający zgłoszenia lokalizacji 

nielegalnego, „dzikiego” wysypiska śmieci - http://www.radom.pl/page/4504,zglos-dzikie-

wysypisko-smieci.html. 

http://www.radom.pl/page/4504,zglos-dzikie-wysypisko-smieci.html
http://www.radom.pl/page/4504,zglos-dzikie-wysypisko-smieci.html
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Nowelizacja UCPG obowiązująca od 01.02.2015 r. umożliwia finansowanie z opłat 

ponoszonych przez mieszkańców likwidację tzw. „dzikich” wysypisk śmieci. Zadanie to 

zostało zaplanowane do realizacji w 2015 r., a poniesione koszty będą rozliczone 

w Systemie 

 

11.2 Podsumowanie obecnego stanu SGOK w Gminie Miasta Radomia 

W wyniku przeprowadzonych analiz w zakresie SGOK w Gminie Miasta Radomia, należy 

stwierdzić, iż System funkcjonuje poprawnie. Dotychczasowe rozwiązania przyjęte w ramach 

wdrażania SGOK w Mieście Radomiu należy ocenić wysoko – zdecydowano o objęciu 

Systemem wyłącznie nieruchomości zamieszkałych (co zdecydowanie uprościło realizację 

procesu wdrożeniowego), przyjmując metodę naliczania opłaty na gospodarstwo domowe 

(przy czym stawki zróżnicowano w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, jaką to 

gospodarstwo zajmuje, ilości osób tworzących gospodarstwo domowe i rodzaju zabudowy), 

co pozwoliło wprowadzić proste, skuteczne i jednoznaczne metody kontroli zgodności 

deklaracji ze stanem rzeczywistym. 

 

W ramach SGOK do obsługi administracyjnej zaangażowane są następujące jednostki 

organizacyjne Urzędu Miejskiego w Radomiu:  

 

1) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

2) Wydział Księgowości, 

3) Wydział Teleinformatyczny, 

4) Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 

5) Biuro Kadr i Szkoleń, 

6) Biuro Obsługi Mieszkańca, 

7) Biuro Zamówień Publicznych, 

8) Biuro Prawne, 

9) Biuro Windykacji. 

 

Powyższe wskazuje, że obecnie realizowane funkcje administracyjne w ramach SGOK 

Miasta Radomia obejmują kilka komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Ponadto zadania gospodarki odpadami komunalnymi są realizowane również przez 

10 pracowników Straży Miejskiej w Radomiu. 

 

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. Gmina Miasta Radomia prowadziła szereg akcji 

promocyjnych i edukacyjnych przybliżających mieszkańcom informacje o SGOK oraz 

zachęcających mieszkańców do segregowania odpadów. Obecnie Gmina Miasta Radomia 
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spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa wskaźniki odzysku i zagospodarowania 

odpadów oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

 

11.3 Rekomendowane warianty rozwiązań w zakresie usprawnienia 

funkcjonowania SGOK i harmonogram wdrożenia poszczególnych działań 

Brak objęcia przez SGOK nieruchomości niezamieszkałych przy wszystkich zaletach 

związanych z uproszczeniem kwestii administracyjnych i kontrolnych, w horyzoncie 

długookresowym generuje pewne ryzyka, gdyż nie gwarantuje pełnej kontroli nad całym 

strumieniem odpadów wytwarzanych na terenie Miasta Radomia, co z kolei może mieć 

negatywny wpływ na: 

 

 wskaźnik poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów opakowaniowych (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło), 

 koszty SGOK, zarówno w części dotyczącej odbioru jak i zagospodarowania.  

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

 

Zgodnie z kalkulacjami przedstawionymi w p. 10 niniejszego opracowania, obecnie Gmina 

Miasta Radomia spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa wskaźniki odzysku 

i zagospodarowania odpadów oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. Jednak uwzględniając zakładany w następnych latach 

wzrost wymaganych poziomów wskaźników odzysku i zagospodarowania należy stwierdzić, 

iż System w obecnej postaci nie będzie w stanie spełnić po 2018 r. rosnących 

wymogów dotyczących wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów opakowaniowych 

(surowcowych – papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło). 

 

Na Rysunku poniżej przedstawiono osiągnięte w 2014 r. poziomy wskaźników na tle 

wymaganych poziomów tych wskaźników do 2020 r. 
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Rysunek 13 Osiągnięte w 2014 r. poziomy kluczowych wymaganych wskaźników na tle 
wymaganych poziomów tych wskaźników do 2020 r. 

 

 

W zakresie poziomu recyklingu – w masie odpadów powstających na terenie nieruchomości 

niezamieszkałych występuje zazwyczaj znacznie większy udział odpadów opakowaniowych 

(papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło), a mniejszy odpadów zmieszanych 

i biodegradowalnych. W tej sytuacji objęcie Systemem odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych pozwoliłoby poprawić poziom wskaźnika.  

 

Dodatkowo dla osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu konieczne będą działania 

inwestycyjne w zakresie instalacji do zagospodarowania odpadów (modernizacja ZUOK, 

realizacja ZTPO). Tym samym objęcie Systemem nieruchomości niezamieszkałych pomoże 

dodatkowo zabezpieczyć planowane inwestycje w kontekście zagwarantowania dla nich 

strumienia odpadów. 

 

Koszty Systemu 

 

Objęcie Systemem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, pod warunkiem, że gmina 

przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, pozwoliłoby zwiększyć 

efektywność realizowanego odbioru (odpady byłyby odbierane w czasie jednego przejazdu 

śmieciarki po określonej trasie – obecnie konieczne jest kursowanie osobnych pojazdów 

w zakresie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) i tym samym obniżyć 

jednostkowe koszty odbioru (w przeliczeniu na Mg odbieranych odpadów).  
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W przypadku kosztów zagospodarowania odpadów – objęcie Systemem nieruchomości 

niezamieszkałych mogłoby pozwolić na ograniczenie zjawiska podrzucania odpadów przez 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Zjawisko takie powoduje, iż na koszt właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców) zagospodarowywane mogą być odpady 

pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych. Po włączeniu do SGOK nieruchomości 

niezamieszkałych znacznie zwiększają się możliwości kontroli w ramach jednego Systemu 

i jednego odbioru z danej trasy (wprowadzenie wag na samochodach oraz „chipów” tj. 

czujników RFID, na pojemnikach dodatkowo te możliwości zwiększa). 

 

Objęcie SGOK odpadów z nieruchomości niezamieszkałych mogłoby pozwolić na uściślenie 

kontroli nad tymi odpadami i ograniczenie możliwości ewentualnego nielegalnego ich 

zagospodarowywania przez podmioty odbierające odpady.  

 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w ramach usprawnienia funkcjonowania SGOK 

na terenie Gminy Miasta Radomia, rekomendowane jest objęcie Systemem 

nieruchomości niezamieszkałych. 

 

Gmina Miasta Radomia obecnie jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej, na 

usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – 5 Sektorów. Świadczenie usługi odbioru 

odpadów komunalnych przewidywane jest w terminie: od 1 lipca 2015 r. do 30 września 

2016 r., tj. przez okres 15 miesięcy. 

 

Rozszerzenie zakresu odbioru odpadów w ramach SGOK Miasta Radomia o odpady 

wytwarzane na terenie nieruchomości niezamieszkałych (w tym nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe9) mogłoby się rozpocząć z początkiem października 2016 r.  

 

Z tego względu koniecznie jest określenie kroków formalnych oraz organizacyjnych 

niezbędnych do wdrożenia stanu docelowego (objęcie Systemem wszystkich odpadów 

komunalnych w mieście). W tym zakresie wyróżnić można następujące zadania:  

 

a) przeanalizowanie struktury nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta Radomia, 

                                                      
9
 Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 

1593, z 2015 r. poz. 87, 122.) art. 6j. ust. 3 pkt 3b „W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.” 
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b) ustalenie dotychczasowych i przyszłych tendencji w zakresie wytwarzania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, 

c) ustalenie struktury pojemników na odpady użytkowanych przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych (wraz z inwentaryzacją lokalizacyjną punktów odbioru odpadów), 

d) określenie stosowanych rozwiązań w zakresie odbierania odpadów z terenu 

nieruchomości niezamieszkałych (np. stosowana częstotliwość odbioru, zakres 

stosowania usług dodatkowych w postaci mycia pojemników itd.), 

e) ustalenie uzasadnionego zakresu objęcia nieruchomości niezamieszkałych SGOK, 

f) przeanalizowanie stosowanych na rynku stawek z tytułu odbierania i zagospodarowania 

nieruchomości z terenu nieruchomości niezamieszkałych (analiza obciążeń z tytułu 

indywidualnych umów dot. wymienionych usług), 

g) oszacowanie kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z tytułu 

obsługi nieruchomości niezamieszkałych, 

h) ustalenie wymaganego poziomu stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zakresie obsługi nieruchomości niezamieszkałych, 

i) rozstrzygnięcie w zakresie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych10, 

j) stworzenie projektów uchwał w zakresie: 

a. objęcia SGOK nieruchomości niezamieszkałych, 

b. ustalenia stawki opłaty za pojemnik, 

c. zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę (w zakresie nieruchomości 

niezamieszkałych), 

d. ustalenia formy deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

k) podjęcie uchwał, o których mowa w lit. j, 

l) przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie: 

a. konieczności wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów, 

                                                      
10

 W dotychczasowej praktyce wdrażania gminnych SGOK pojawiały się istotne wątpliwości w zakresie 
podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłaty (dotyczy to w dużej mierze podmiotów działających w sferze 
publicznej, np. oświatowych jednostek budżetowych itp.). Dodatkowo, dodany nowelizacją UCPG art. 2 ust. 2a 
wprowadza istotne wątpliwości, kto w danym konkretnym przypadku powinien być zobowiązanym do złożenia 
deklaracji i poniesienia opłaty, z uwagi na odniesienie się do kategorii podmiotu faktycznie władającego 
nieruchomością („Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród 
wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające 
nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w 
formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy”). Z uwagi na 
często zmieniający się stan faktyczny w zakresie użytkowania nieruchomości, konieczne jest utworzenie sposobu 
skutecznego monitorowania podmiotów o statusie jednostek zobowiązanych do ponoszenia opłaty na gruncie 
UCPG. 
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b. wybranego przez Miasto Radom rozwiązania dotyczącego organizacji pojemników na 

odpady (np. informacja o zasadności uzgodnienia z dotychczasowym podmiotem 

odbierającym sprzedaży pojemników właścicielowi), 

c. konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

d. konieczności ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

m) stworzenie bazy referencyjnej podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłaty (na bazie 

dostępnych danych), 

n) rozbudowa dotychczasowych systemów informatycznych w zakresie: obsługi opłat oraz 

nadzoru nad właścicielami nieruchomości i podmiotami odbierającymi odpady 

komunalne, 

o) sformułowanie specyfikacji przetargowej w części dotyczącej odbierania odpadów 

z terenu nieruchomości niezamieszkałych, 

p) przeprowadzenie postępowania przetargowego w zakresie odbierania odpadów z terenu 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

q) uczestnictwo w ewentualnym postępowaniu odwoławczym dot. postępowania 

przetargowego, o którym mowa w lit. p, 

r) przeprowadzenie procesu przyjmowania deklaracji od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, 

s) weryfikacja deklaracji, w tym przeprowadzenie czynności sprawdzających, o których 

mowa w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz niezbędnych postępowań podatkowych, 

t) ewidencja zobowiązań z tytułu złożonych deklaracji oraz (ewentualnych) decyzji w wyniki 

przeprowadzonych postępowań podatkowych, 

u) wdrożenie modelu kontroli gospodarki odpadami na terenie nieruchomości 

niezamieszkałych (niezbędnego do ustalenia wiarygodności deklaracji oraz zgodności 

funkcjonowania gospodarki odpadami z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Radom), w tym bieżąca kontrola w zakresie nieprawidłowości 

systemowych występujących z tytułu objęcia nieruchomości niezamieszkałych SGOK 

(np. stosowanie przez niektórych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych klasyfikacji 

odpadów sugerującej uzasadnienie dla ich wyłączenia z SGOK), 

v) wdrożenie modelu kontroli podmiotu odbierającego wyłonionego w przetargu na 

odbieranie odpadów, 

w) analiza roszczeń zgłaszanych na podstawie art. 6s UCPG w zakresie nieruchomości 

niezamieszkałych, 

x) ewentualne uruchomienie działań przejściowych (interwencyjnych) w zakresie dostawy 

pojemników (w przypadku występowania sporów o urządzenia do gromadzenia odpadów 

w okresie po wypowiedzeniu umów przez właścicieli nieruchomości, skutkujących 
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brakiem wyposażenia nieruchomości strategicznych w pojemniki – np. jednostki ochrony 

zdrowia, jednostki użyteczności publicznej itd.). 

 

W kontekście przedstawionych powyżej informacji, niezbędne jest podkreślenie, iż 

rozszerzenie zakresu SGOK będzie stanowiło operację wymagającą kilkumiesięcznego 

procesu analityczno-wdrożeniowego, przez co będzie miało charakter procesu o określonej 

kosztochłonności. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż system ten aż do nastania terminu na 

wnoszenie opłat przez właściciel nieruchomości objętych SGOK nie będzie generował 

przychodów, niezbędne będzie określenie źródła jego finansowania w okresie 

„przejściowym” (tj. od podjęcia pierwszych czynności do czasu wpływu opłat). 

 

Rekomenduje się, powierzenie funkcji zarządzania Systemem, spółce miejskiej, tj. 

podmiotowi eksploatującemu kluczowe instalacje w regionie. Przemawiają za tym 

zagadnienia systemowe, dotyczące możliwości uzyskania synergii wynikającej z integracji 

poszczególnych funkcji w ramach jednego podmiotu w sposób kompleksowy 

odpowiadającego za gospodarkę odpadami na terenie Gminy Miasta Radomia. Ponadto, 

umożliwi to również efektywne pełnienie roli integratora usług wywozowych, pozwalającego 

zapewnić stabilność warunków podwykonawcom jak i Miastu, a także przygotowywanie 

SIWZ-ów na usługi wywozowe pod kątem optymalizacji łącznych parametrów Systemu 

(w tym minimalizacji łącznego kosztu odbioru i zagospodarowania). 

 


