
 

 

Mosina, dnia 29 lipca 2020 r. 

 

RK.0003.7.2020.TC 

 

Data wpływu: 04.08.2020 r. 

Nr sprawy: BR.0003.382.2020 

 

       Pani 

       Małgorzata Kaptur 

       Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  

 

                                                 w miejscu 

  

 

Dot.: zapytania nr BR.0003.382.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. 

 

Odpowiadając na zapytanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie, Pani Małgorzaty 

Kaptur w sprawie informacji dotyczącej dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami                  

za I półrocze 2020 r. informuję, odnośnie punktu: 

1. Ilość złożonych deklaracji oraz ilość osób wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 30 

czerwca 2020 r.: 

- ilość deklaracji – 10.042 sztuki, 

- ilość osób ujętych w deklaracjach – 31. 151 osób. 

 

2.  Ilość osób korzystających z ulg z podziałem na ich rodzaje: 

-   ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny -  3.671 osoby, 

- ulga dla osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania                          

ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – 74 osoby, 

-  ulga z tytułu zadeklarowanego kompostowania bioodpadów – 1 075 gospodarstw 

domowych.  

 

3.  Wpływy z opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w I półroczu 2020 r. 

wyniosły 3.742.163,40 zł.  

Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu: 

- 16.128,09 zł – kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 

- 3.271,67 zł – wpływów z pozostałych odsetek, 

- 57,44 zł – wpływów z różnych dochodów (sprzedaż surowców wtórnych – szkło, kod 20 01 

02).  

 

4. Ilość odebranych odpadów przez PUK z posesji zamieszkałych zgodnie z kodami odpadów                  

za pierwsze półrocze 2020:               

   

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość w tonach 

1. 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3.717,58 

2. 20 03 07 meble i inne odpady wielkogabarytowe 124,98 

3. 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 1.076,96 

4. 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 5,10 

5. 16 01 03 zużyte opony 6,32 



6. 20 01 01 papier, makulatura 0,56 

7. 20 01 39 tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe 

348,66 

8. 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 59,14 

9. 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,74 

10. 20 01 02 szkło 400,52 

11. 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów                               

i demontażu inne niż (…) 

0,00 

12. 15 01 01 opakowania z papieru i makulatury 222,17 

13. 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 0,98 

14. 15 01 07 opakowania ze szkła kolorowe 3,14 

 

15. 

 

20 01 36 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 

01 25 zawierające niebezpieczne składniki 

 

17,42 

 

5. Wartość zapłaconych faktur na rzecz PUK i ZUK za odbiór odpadów z I półroczu 2020 r.  

Wartość zapłaconych faktur na rzecz PUK za okres od 1.01 do 30.06.2020 r. wyniosła 

1.435.715,47 zł, w tym: 

a) 203.968,73 zł z tytułu odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych odebranych 

w grudniu 2019 r. 

b) 1.231.746,74 zł z tytułu odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych 

odebranych od stycznia do czerwca 2020 r. 

Zakład Usług Komunalnych nie realizuje usług w ramach systemu gospodarowania odpadami.  

 

6. Wartość zapłaconych faktur za przetwarzanie odpadów na rzecz firm odbierających je w celu 

dalszego przetwarzania. 

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. łączna wartość zapłaconych faktur  

za przetwarzanie odpadów na rzecz firm odbierających je w celu dalszego przetworzenia 

wyniosła 2.506.979,51 zł, w tym: 

I. 394.706,91 zł - dotyczące wydatków poniesionych w styczniu w celu uregulowania 

faktury stanowiącej koszty grudnia 2019: 

a) PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. 394.706,91 zł  

 

II. 2.112.272,60 zł - dotyczące wydatków poniesionych w okresie od stycznia do czerwca 

2020 r. stanowiących koszty roku 2020:  

a) Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z o.o. (bioodpady) 194.820,17 zł,  

b) ZUO Clean City Sp. z o.o. (odpady zmieszane) 1.548.546,59 zł, 

c) PHP Przemysław Olejnik (odpady segregowane) 368.905,84 zł. 

 

7. Wykaz innych kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami w I półroczu 2020 r. 

Dodatkowe koszty poniesione na gospodarkę odpadami w I półroczu 2020 wyniosły                        

118.180,77 zł, w tym:  

- obsługa prawna 4.689,38 zł, 

- telefony 124,01 zł,  

- usługi pocztowe – wysyłka zawiadomień o zmianie wysokości stawki za odpady 75.820,00 zł,  

- aplikacja ECO Harmonogram 2.214,00 zł (6 x 369,00), 

- koszty wynagrodzeń i pochodnych – 30.191,89 zł 



- druk wszywki do Informatora Mosińskiego za 01/2020 dotyczącej sposobu segregacji                        

odpadów – 2.115,60 zł  

- usługa magazynowania odpadów – 1.318,71 zł,  

- energia elektryczna – 1.707,18 zł 

8. Ilość przeprowadzonych kontroli prawidłowego segregowania odpadów.  

Proces kontroli prawidłowego segregowania odpadów realizowanych jest na bieżąco. Osoby 

obsługujące śmieciarkę przeprowadzają wstępna kontrolę zawartości pojemnika na odpady                

lub worka na odpady segregowane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji 

pojemnik nie zostaje opróżniony a worek z odpadami segregowanymi zabrany. Drogą 

elektroniczną pracownik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Mosinie zgłasza do pracownika 

merytorycznego urzędu brak odbioru odpadów z danej nieruchomości. W odpowiedzi                               

na powyższe zostaje sporządzone pismo kierowane do właściciela nieruchomości wzywające                 

do prawidłowej segregacji odpadów opierające się o zapisy Regulaminu utrzymania czystości                     

i porządku na terenie gminy Mosina oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach.  

W pierwszym półroczu 2020 PUK zgłosił cztery przypadki naruszenia zasady segregacji 

odpadów.  

 

9. Ilość decyzji Burmistrza Gminy Mosina o podwyższeniu opłaty za odbiór odpadów z powodu 

braku segregacji.     

W pierwszym półroczu 2020 wystosowano cztery pisma wzywające do prawidłowej segregacji, 

których skutkiem było zastosowanie się do Regulaminu utrzymania czystości                                                     

i porządku na terenie gminy Mosina oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach przez wzywanych właścicieli nieruchomości. Przy kolejnych odbiorach 

odpadów pracownicy PUK-U nie zgłosili ponownych zaniechań z ww. nieruchomości.                                     

Z tego powodu Burmistrz Gminy Mosina nie wydał żadnej decyzji o podwyższeniu opłaty                         

za odbiór odpadów z powodu braku segregacji.  

 

              Z poważaniem 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat – 1 egz., 

2. Sekretarz Gminy Mosina w miejscu – 1 egz., 

3. RK – a/a w miejscu – 1 egz. 


