
Konsultacje społeczne dotyczące 
wywozu odpadów komunalnych 

(śmieci) 



1 stycznia 2020r. – wejście w życie nowych zasad 
segregacji  
 
Powód:  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 





 
Bioodpady to – zgodnie z ustawą o odpadach – ulegające 
biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i 
kuchenne 



Harmonogram działań przygotowujących zmiany 
wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska 

21 stycznia – 10 luty 2019r.  
Konsultacje społeczne 



Harmonogram działań przygotowujących zmiany 
wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska 

Luty 2019r. – przyjęcie projektów uchwał  
Marzec 2019r. – przyjęcie uchwał po zaopiniowaniu przez Sanepid 

 



Harmonogram działań przygotowujących zmiany 
wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska 

II i III kwartał 2019r. – przetargi na odbiór 
odpadów (wpływ zmiany ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 



Harmonogram działań przygotowujących zmiany 
wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska 

III kwartał 2019r. – dostosowanie uchwał do 
ewentualnej nowelizacji Ustawy i sytuacji po 

przetargu na odbiór odpadów 



Harmonogram działań przygotowujących zmiany 
wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska 

II połowa 2019r. – kampania edukacyjna 
związana ze zmianami oraz korzyściami z 

segregacji odpadów  



Co ma wpływ na opłatę ponoszoną przez 
mieszkańców? 

Nie zależy od Miasta Pośredni lub częściowy wpływ 
Miasta 

Ilość frakcji (więcej pojemników) 
Określona w przepisach 
krajowych 

Częstotliwość odbioru odpadów 
(konsultacje)  

Ilość wytwarzanych śmieci Cena za przyjęcie odpadów przez 
ProNaturę 

Ceny paliwa i innych potrzebnych 
do wywozu śmieci 

Koszty administracyjne 3,13% 
całego systemu 

Wynagrodzenie minimalne 
ustalane przez Rząd 

Uszczelnienie systemu 
(deklaracje, jakość segregacji) 

Zysk firm wywozowych 

Zmiany w prawie np. 
elektromobilność 



Ceny za przyjmowanie śmieci w działających 
spalarniach  

296,3 
283,67 

262,04 
238,51 230 225 216,46 

K ON I N  POZ N AŃ  RZ ESZ ÓW  SZ CZ ECI N  BI AŁ YSTOK  BYDG OSZ CZ  K RAK ÓW  

CENY (ZŁ) W NETTO ZA 1 TONĘ  



Zmiany cen w przykładowych miastach, które 
wprowadziły już nowe zasady zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska 

Lublin – wzrost o 85% 
Łódź – wzrost o 75% 
Olsztyn – wzrost o 80% przed 
głosowanie Rady Miasta 
Nysa – wzrost 90% 
 SYTUACJA MIAST, KTÓRE NIE MAJĄ SPALARNII 



Czynnik zależny od decyzji Rady Miasta: 
Częstotliwość wywozu odpadów  
 
Dlatego konsultacje społeczne. 
 
Większa częstotliwość ma wpływ na wyższą 
opłatę mieszkańców.  
 
Wpływ na opłatę mają także dodatkowe usługi: 
dostarczanie pojemników, dodatkowe zgłaszane 
odbiory, likwidacja dzikich wysypisk, 
dostarczanie worków typu big bag 
 



Konsultacje społeczne 
Kiedy? 21 stycznia – 10 lutego 2019 r. 
 
Kto może brać udział w konsultacjach? 
Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Mogą 
wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy 
Bydgoszczy. 
 
więcej informacji: na stronie 
www.bydgoskiekonsultacje.pl  
 
Ankieta elektroniczna:  
www.bydgoszcz.pl/odpady  
  



Konsultacje społeczne 
 
Dyżury informacyjne:  
• 29 stycznia 2019 r., w godzinach od 16:00 do 18:00, w siedzibie Biura 

Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65, 
I piętro, pok. 139,  

• 5 lutego 2019 r., w godzinach od 16:00 do 18:00, w punkcie Urzędu Miasta 

Bydgoszczy, zlokalizowanym w Galerii Handlowej „Zielone Arkady” przy  
 ul. Wojska Polskiego 1, I piętro, lokal 219. 

 
Infolinia: nr tel 52 58 59 178,  
mail: odpady@um.bydgoszcz.pl  
  

mailto:odpady@um.bydgoszcz.pl


Konsultacje społeczne 
 
- Opinie Spółdzielni 

Mieszkaniowych 
- Opinie Rad Osiedli 
- Opinie Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych 
  



Podsumowanie: 
 

- Zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska wchodzą 
w życie 1 stycznia 2020r. 

- Konieczność segregacji większej ilości frakcji (papier osobno oraz 
bioodpady) 

- Istnieje bardzo duże ryzyko wzrostu cen od 1 stycznia 2020r.,   
- Większość czynników niezależnych od Miasta, zależna częstotliwość 

wywozów 
- Konsultacje społeczne od dnia 21 stycznia do 10 lutego 2019r. 
- Atut Bydgoszczy Ekoelektrociepłownia (spalarnia) – możliwości 

produkcji ciepła i prądu, jedna z najniższych w Polsce cen 
przyjmowania śmieci – sytuacja Bydgoszczy lepsza na tle innych 
miast, ale nie bezpieczna ze względu na zależność od czynników 
będących poza miastem (wzrost płacy minimalnej, wzrost cen 
paliwa, prądu i liczba frakcji) 

 



Konsultacje społeczne dotyczące 
wywozu odpadów komunalnych 

(śmieci) 


