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Protokół nr 3/20 
z posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 20 lipca 2020 r.,  

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1 

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 16.04 Przewodniczący Komisji do spraw monitorowania 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie Jan 

Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady 

Miejskiej w Mosinie oraz goście według listy obecności, która stanowi załącznik niniejszego 

protokołu. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

 

Prowadzący obrady Jan Marciniak przedstawił osiem wniosków jakie na poprzednim 

posiedzeniu podjęła Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina, podkreślając przy tym, iż ww. komisja otrzymała odpowiedź 

wyłącznie na jeden z nich, który dotyczył przekazania analiz w zakresie deklaracji 

składanych przez mieszkańców o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, dokonanych w związku z zebranymi ankietami przy okazji roznoszenia 

deklaracji podatkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w I kwartale 2020 r. 

oraz przy okazji dystrybucji maseczek dla mieszkańców. Następnie wskazał, iż komisja 

otrzymała sprawozdania dotyczące kosztów z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Mosina oraz ilości zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych za I półrocze 2018 roku, 2019 roku oraz 2020 roku. Sprawozdania te stanowią 

załącznik niniejszego protokołu.  

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wskazał, iż w dniu dzisiejszym otrzymał 

informację z Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz z Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o., stanowiące odpowiedzi na podjęte przez Komisję do spraw 

monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina wnioski, 

podkreślając przy tym, iż informację te zostaną przekazane ww. komisji. Następnie 

poinformował, iż Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch pomimo zaproszenia 

na posiedzenie, nie może w nim uczestniczyć, gdyż aktualnie przebywa na urlopie. 

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawiła sprawozdanie dotyczące zestawienia kosztów oraz ilości odpadów w zakresie 

transportu odpadów komunalnych w pierwszym półroczu 2018 roku, 2019 roku oraz 2020 roku, 

wskazując przy tym jak zmienia się w poszczególnych latach ilości poszczególnych odpadów 

oraz koszt ich transportu i zagospodarowania. Jednocześnie wskazała, iż podana w dokumencie 

suma odpadów stanowiących opakowania z papieru i makulatury w I półroczu 2020 roku 

tj. 22,17 Mg została błędnie wpisana, podkreślając przy tym iż prawidłowa suma to 222,170 

Mg. 

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat ilości odpadów niesegregowanych 

oraz odpadów segregowanych w za I półrocze 2018 roku, 2019 roku i 2020 roku oraz na temat  

kosztu ich transportu. 

Radny Dominik Michalak  wskazał, iż wzrosły koszty transportu odpadów w odniesieniu 

do roku ubiegłego, co w jego ocenie wpływa na wzrost kosztów, które ponosi Przedsiębiorstwo 
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Usług Komunalnych Sp. o.o. Jednocześnie odniósł się do kwestii zagospodarowania odpadów 

ulegających biodegradacji  w związku z limitami ich odbioru na instalacjach. Wyraził również 

swoje zdanie na temat możliwości zbilansowania przez Gminę Mosina kosztów poniesionych 

z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz na temat działań Urzędu Miejskiego 

w zakresie weryfikacji złożenia przez mieszkańców gminy Mosina deklaracji o wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radna Elżbieta Jarecka odniosła się do wypowiedzi radnego Dominika Michalaka i również 

wyraziła swoją opinię na temat działań Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie weryfikacji 

złożenia przez mieszkańców gminy Mosina deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wraz 

z  Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem odniosła się do wypowiedzi 

radnego Dominika Michalaka dotyczącej kosztów transportu odpadów, wskazując przy tym, 

iż Gmina Mosina rozlicza się z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. od ilości 

przewiezionych ton odpadów, a nie od przejechanych kilometrów. Jednocześnie wskazała, 

iż stawka za tonę wywozu odpadów w bieżącym roku jest porównywalna ze stawką z roku 

ubiegłego.  

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat kosztów jakie ponosi 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. za przewóz odpadów.  

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dokonała podsumowania omawianego sprawozdania wskazując, iż łączna suma odpadów 

w I półroczu 2020 roku wyniosła 6320,480 Mg, natomiast w I półroczu 2019 roku wynosiła 

6648,893 Mg, a w I półroczu 2018 roku wynosiła 5987,03 Mg.   

Prowadzący obrady Jan Marciniak odniósł się do kosztów transportu odpadów w I kwartale 

2018 roku, 2019 roku i 2020 roku.  

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wraz 

z  Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytanie 

dotyczące między innymi: wskazania, czy kwestia zgłoszenia kompostowania odpadów 

biodegradowalnych jest weryfikowana; wskazania, na jakiej podstawie odbiorca odpadów wie, 

że z danej posesji nie ma odpierać odpadów biodegradowalnych; wskazania, czy były sygnały, 

iż właściciel posesji mimo zgłoszenia kompostowania odpadów biodegradowalnych wystawił 

te odpady do odbioru; wskazania, czy liczba deklaracji ze zgłoszonym kompostowaniem 

odpadów biodegradowalnych to 1117. Następnie przedstawiła sprawozdanie dotyczące 

zestawienia kosztów oraz ilości odpadów w zakresie gospodarowania odpadów w I półroczu 

2018 roku, 2019 roku oraz 2020 roku. Omawiając ten dokument między innymi wskazała na 

różnice ilości poszczególnych rodzajów odpadów w podanych latach oraz na różnice kosztu 

ich zagospodarowania. Jednocześnie poinformowała, iż nastąpił znaczny wzrost kosztów 

zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, podkreślając przy tym, iż  w trakcie ustalania 

wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Mosina brała pod uwagę 

zagospodarowanie 1700 ton odpadów biodegradowalnych, natomiast planowany koszty 

ich zagospodarowania miał wynosić  238,68 zł brutto za 1 Mg odpadów zgodnie z ofertą               

TP -Kom Sp. z o.o. z Rumianka. Następnie wskazała, iż po unieważnieniu porozumienia 

z Tarnowem Podgórnym Gmina Mosina musiała przystąpić do ogłoszenia przetargu 

na zagospodarowanie tych odpadów, który wygrał  TP- Kom Sp. z o.o. Ponadto poinformowała, 

iż w miesiącu czerwcu Gmina Mosina ogłosiła kolejny przetarg na zagospodarowanie odpadów 

biodegradowalnych, który miał obowiązywać do końca bieżącego roku, jednak nie złożono 

żadnej oferty. W związku z powyższym Gmina Mosina korzystając z możliwości zawarcia 
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umowy w trybie z wolnej ręki przeprowadziła rozmowy z TP-Kom Sp. z o.o. z Rumianka, 

jednak ww. instalacja poinformowała, iż może zaoferować Gminie Mosina wyłącznie odbiór 

200 Mg odpadów biodegradowalnych do końca roku, co stanowi możliwość obsługi Gminy 

Mosina na trzy tygodnie. Następnie wskazała, iż dokonano analizy szacowanej ilość ton 

odpadów biodegradowalnych i suma ta wzrosła z planowanych 1700 Mg na 2600 Mg. 

Jednocześnie wskazała na przyczyny wzrostu sumy tych odpadów, podkreślając przy tym,           

iż suma odpadów ma przełożenie na wysokość  zamówienia. Jednocześnie wskazała, 

iż przetarg, który się nie rozstrzygnął w miesiącu czerwcu zakładał zgodnie z wyliczeniami 

zeszłorocznymi zagospodarowanie około 1 tysiąca Mg odpadów biodegradowalnych.  Ponadto 

między innymi poinformowała, iż pomimo braku złożenia ofert na zagospodarowanie odpadów 

biodegradowalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Mosina ma w obowiązku 

zapewnić odbiór odpadów biodegradowalnych od mieszkańców gminy Mosina. W związku 

z powyższym Gmina Mosina miała możliwość podjęcia umowy z wolnej ręki, która podpisano  

z Przedsiębiorstwem Bemars w Kiełczynku. Jednocześnie wskazała, iż wynegocjowana cena 

za odbiór odpadów biodegradowalnych przez ww. przedsiębiorstwo znacznie przekroczyła 

ceny oferowane przez TP-Kom Sp. z o.o. z Rumianka i wynosi obecnie 480 zł netto za 1 Mg, 

podkreślając przy tym, iż TP-Kom Sp. z o.o. również podwyższyła ceny z 221 zł netto za 1 Mg 

do 299 zł netto.  

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, przedstawił zasady i możliwości 

zamówienia z wolnej ręki, wskazując między innymi, iż zamówienie to jest jednym z trybów 

przetargowych, który jest kontynuacją nierozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i należy 

stosować w przypadku zamówienia z wolnej ręki te same warunki, zasady, ilości i zakresy, które 

ujęte zostały w przetargu pierwotnym. Jednocześnie wskazał, iż miało to wpływ na brak 

możliwości podpisania umowy z podmiotem, który oferował możliwość odbioru mniejszej 

ilości odpadów niż wskazana była w przetargu pierwotnym. Podkreślił przy tym, iż jest mało 

podmiotów odbierających odpady biodegradowalne i że podmioty te nie były zainteresowane 

rozmowami z Gminą Mosina  na temat podpisania umowy z uwagi na dużą liczbę odpadów 

jaka została ujęta w przetargu pierwotnym.   

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wraz 

z Zastępcą Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem 

Łucką odniosła się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta 

wskazując przy tym, iż z uwagi na tendencje wzrostu odpadów biodegradowalnych, ilość  

odpadów wskazana w przetargu pierwotnym tj. około 1000 Mg  może być za niska  i konieczne 

będzie ogłoszenie jeszcze jednego przetargu na ich zagospodarowanie. Następnie udzieliła 

odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi wskazania, czy Przedsiębiorstwo Bemars jest 

instalacją.  

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat obowiązujących przepisów 

dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, na temat instalacji zlokalizowanych 

w okolicy Gminy Mosina oraz limitów na odbiór odpadów jakie instalacje mają narzucone 

odgórnie, a także na temat cen odbioru odpadów i problemów związanych z gospodarowaniem 

odpadów na terenie całego kraju.  

Radny Dominik Michalak wyraził swoją opinię na temat porozumienia międzygminnego 

zawartego z Tarnowem Podgórnym dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi,  

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 

między innymi wskazania: jakie są relacje  pomiędzy gminami, które podpisały porozumienie 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i czy te gminy współpracują ze sobą 

w kontekście zagospodarowania odpadów biodegradowalnych; wskazania, jak poradziły sobie 
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te gminy z problemem odpadów biodegradowalnych. Udzielając odpowiedzi wskazał między 

innymi, iż Rokietnica jako współudziałowiec TP-Kom Sp. z o.o. z Rumianka ma  zapewniony 

odbiór odpadów biodegradowalnych, natomiast miasto Luboń wcześniej niż Gmina Mosina 

ogłosiło przetarg  i podpisało umowę z TP-Kom Sp. z o.o. z Rumianka tym samym zdążyło 

przed bumem związanym z ilością bioodpadów. Następnie ustosunkował się do opinii radnego 

Dominika Michalaka dotyczącej działań gmin będących w porozumieniu w stosunku do Gminy 

Mosina, wskazując przy tym, iż faktycznie Gmina Mosina w zakresie problemu z bioodpadami 

pozostała sama. Ponadto wraz z Zastępcą Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką oraz Katarzyną Ochocką-Kasprzyk z Referatu 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między 

innymi: wskazania, z czego wynika 50 % wzrost ilości odpadów biodegradowalnych; 

wskazania, czy wstępne porozumienie międzygminne i umowy, które w ramach tego 

porozumienia zostały podpisane gwarantowały możliwość odprowadzenia odpadów 

zmieszanych do miejscowości Mnichy, a odpadów biodegradowalnych do Rumianka; 

wskazania, czy Tarnowo Podgórne i Rokietnica mają możliwość oddania nieograniczonej 

liczby odpadów biodegradowalnych do instalacji TP-Kom Sp. z o.o., natomiast Luboń ma taką 

możliwość z uwagi na wcześniej ogłoszony przetarg; wskazania ,jaką cenę płacą ww. gminy za 

odprowadzenie tych odpadów na tę instalację; wskazania, czy  to TP-Kom Sp. z o. o narzuciło 

zwiększenie ceny odpadów  biodegradowalnych  z 221 zł netto za 1 Mg do 299 zł netto; 

wskazania do kiedy Gmina Mosina miała podpisaną umowę z  TP-Kom Sp. z o. o w Rumianku; 

wskazania czy Gmina Mosina podpisywał umowę z TP-Kom Sp. z o. o w Rumianku w tym 

samym terminie co pozostałe gminy oraz wskazania, z jaką datą była podpisana ta umowa przez 

Gminę Mosina, a także na jakich zasadach podpisana została umowa wcześniejsza; wskazania 

jaka była ustalona cena za zagospodarowanie odpadów biodegradowalne w tej umowie; 

wskazania, czy była możliwość podpisania umowy z  TP-Kom Sp. z o. o w Rumianku 

na dłuższy okres.  

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

wskazała, jak wyglądała procedura przetargowa na odbiór odpadów biodegradowalnych 

w Gminie Mosina, podkreślając przy tym między innymi, iż z uwagi na przepisy prawne 

Gmina Mosina zgodnie z sugestią  TP-Kom Sp. z o.o z Rumianka ogłosiła pierwszy przetarg 

na krótszy okres, aby móc podpisać już umowę na zagospodarowanie odpadów. Jednocześnie 

wskazała, iż równocześnie ogłoszono przetarg nieograniczony na dłuższy okres od 1 czerwca 

do końca roku, na który nie złożono żadnej oferty.  Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie, 

które dotyczyły między innymi: wskazania, czy kwota do końca maja za odpady 

biodegradowalne wynosiła 221 zł netto za1 Mg; wskazania,  czy Tarnowo Podgórne, Rokietnica 

i Luboń za tą stawkę oddają odpady biodegradowalne do Rumianka. Ponadto wskazała, 

iż z uwagi na brak złożenia oferty na zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i tym 

samym podpisania dniem 1 czerwca br.  odpowiedniej umowy Gmina Mosina, aby 

zagospodarować te odpady wykorzystała przewidziany ustawowo limit 20 % wartości 

całorocznego zamówienia i do czasu znalezienia w negocjacjach odbiorcy podpisała  na dwa 

tygodnie umowę z TP-Kom Sp. z o.o  na zagospodarowanie tych odpadów na kwotę 299 zł 

netto za1 Mg. 

Radny Dominik Michalak wyraził swoją opinię na temat współpracy Gminy Mosina 

z Tarnowem Podgórnym, wskazując, iż problemy dotyczący współpracy nastąpiły już tuż po 

zawarciu porozumienia z Tarnowem Podgórnym odnośnie zagospodarowania odpadów 

biodegradowalnych. Następnie wskazał między innymi, iż Gmina Mosina podpisując umowy 

z TP-Kom Sp. z o. o na krótki okres stała się kozłem ofiarnym, gdyż nie zawarła umowy 

długoterminowej, która chroniłaby Gminę Mosina tak jak np. Miasto Luboń. Ponadto wskazała, 

iż w jego ocenie oprócz porozumień z zakresu zagospodarowania odpadów zmieszanych  

i segregowanych Gmina Mosina nie zapewniła tego bezpieczeństwa dla zagospodarowania 
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odpadów biodegradowalnych, pomimo tego, iż padły w tym zakresie obietnice ze strony 

Gminy, iż  TP-Kom Sp. z o. o zapewni ten odbiór. Dodatkowo między innymi wskazał, 

iż wzrost ceny za odbiór odpadów biodegradowalnych zwiększy straty finansowe gminy 

z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi co będzie stanowiło problem, który musimy 

wiedzieć jak rozwiązać w przyszłym roku.  

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odniosła 

się do wypowiedzi radnego Dominika Michalaka wskazała, iż Gmina Mosina przeprowadziła 

symulację i strata ta może wynosić powyżej 1. 200.000,00 zł.  

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, odnosząc się do wypowiedzi radnego 

Dominika Michalaka wskazał między innymi, iż należy myśleć żeby jeszcze w tym roku 

pozawierać wszystkie umowy na zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych, 

aby cały przyszły rok mieć pewność jaki będzie strumień odpadów, gdzie będzie szedł i za jaką 

cenę.  Jednocześnie wskazał, iż jest to podstawa, aby kalkulować co będzie w roku przyszłym, 

podkreślając przy tym, iż  strumienia odpadów już się kształtuje.  

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat gospodarowania odpadami 

komunalnymi przez Gminę Mosina w przyszłym, 2021 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 

odpadów biodegradowalnych.  

W trakcie tej dyskusji między innymi: 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Zastępcą Kierownika Referatu 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką udzielił odpowiedzi  

na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy porozumienie podpisane 

z Tarnowem Podgórnym odnośnie zagospodarowania odpadów zmieszanych obejmuje 

wyłącznie ten rok, informując, iż obejmowało ono ten rok i styczeń roku przyszłego; wskazania, 

czy Burmistrz Gminy Mosina prowadzi rozmowy odnośnie zagospodarowania odpadów 

komunalnych w przyszłym roku, wskazania,  czy gminy, które podpisały porozumienie w tym 

roku wyrażają wolę dalszej współpracy, informując między innymi, iż nie da się wykluczyć, 

że Gmina Mosina może pozostać sama w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, 

jednak puki co jeżeli chodzi o odpady zmieszane takich sygnałów nie ma, współpraca jest i nie 

ma zagrożenia w tym zakresie do końca roku, ponadto wskazał, iż odbyło się spotkanie gmin 

będących w porozumieniu na którym wskazano, że Gmina Mosina nie jest zadowolona 

z dotychczasowych działań w zakresie odpadów biodegradowalnych, nie mnie jednak 

co do odpadów zmieszanych dalsza wola współpracy jest; wskazania, czy Gmina Mosina 

prowadzi rozmowy z innymi gminami odnośnie gospodarowania odpadów w 2021 roku 

lub czy takie rozmowy ma na uwadze informując, iż jeżeli pokażą się inne lepsze kierunki 

trzeba będzie je wykorzystać;  wskazania, kiedy będzie konieczność przygotowania się Gminy 

Mosina do przetargu skoro do stycznia zapewnione jest zagospodarowanie odpadów 

zmieszanych, informując, iż na początku miesiąca grudnia należy ogłosić przetarg; wskazania, 

czy przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych na przyszły rok może zostać 

ogłoszony wcześnie, informując, iż przetarg ten może być ogłoszony wcześniej; 

- Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, 

wyraził swoją opinię na temat przepisów związanych z gospodarką odpadami oraz problemów 

z nich wynikających, wskazując między innymi, iż próba zliberalizowania tego rynku okazała 

się niestety nie koniecznie zbyt udana bo do tej pory wszyscy byli przypisani do jakiejś 

instalacji i była gwarancja odbioru całego strumienia odpadów, natomiast dzisiaj są ograniczone 

możliwości; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie, które 

dotyczyło między innymi: wskazania, czy Gmina Mosina posiada informację na temat działań 

Gminy Kórnik odnośnie gospodarowania odpadów, informując, miedzy innymi, iż Gmina  
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Kórnik w tej chwili należy do Jarocina i tak odprowadza swoje odpady, wskazując przy tym, 

iż  z tego co wie to odpady kierowane są na stację przeładunkową w Mateuszewie, z której 

odpierane są te odpady i kierowane do Jarocina. Jednocześnie wskazał między innymi, iż gmina 

musi myśleć nie tylko o zagospodarowaniu odpadów zmieszanych, ale również 

o zagospodarowaniu odpadów segregowanych po odpowiedniej cenie, podkreślając przy tym, 

iż zauważalne jest, iż do przetargów przystępuje tylko jedna instalacja, i że rynek ten jest 

podzielony, co powoduje ograniczenie konkurencji, a co za tym idzie ceny na instalacjach nie 

są cenami rynkowymi. Ponadto wskazał, iż Gmina Mosina ma na uwadze, aby na przyszły rok 

przeprowadzić przetargi i znaleźć partnera, który odbierze i zagospodaruje odpady 

odpowiednio, po to aby uzyskać określone poziomy odzysku. Następnie wraz z Zastępcą 

Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką,  

oraz Katarzyną Ochocką-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy odpady 

biodegradowalne wpływają na poziom odzysku, informując, że wpływa to na poziom odzysku 

i jest to odpad w 100 % zagospodarowany, podkreślając przy tym, iż mamy szereg innych 

odpadów, które tak się nie liczą i suma tych odpadów daje nam obraz jaki mamy poziom 

odzysków w naszej gminie. Jednocześnie wskazał, iż poziom odpadów biodegradowalnym 

będzie podnosił poziom recyklingu; wskazania, od którego miesiąca w tym roku weszły 

przepisy dotyczące odpadów biodegradowalnych, informując, iż frakcja tych odpadów jest już 

od ubiegłego roku, jednak wcześniej była rozdzielona na odpady kuchenne i odpady zielone, 

ponadto wskazał, iż od stycznia br. jest obowiązek segregowania odpadów; wskazania, 

czy w związku z zauważalnym problemami podziału rynku dotyczącego instalacji w całej 

Polsce, nie ma możliwości wystąpienia do  odpowiedniego organu z apelem w tej sprawie, 

informując między innymi, iż problem ten jest znany na poziomie ministerstwa i rozważa się 

zmiany, jednak zmiany te dotyczą dopuszczenia jeszcze w okresie dwóch lat składowania 

frakcji tzw. palnej na składowiskach, czyli tak naprawdę  przywrócenia sytuacji, w której będzie 

można składować część odpadów ponownie na składowiskach; wskazania, kto decyduje 

o ilości instalacji na terenie kraju, informując, iż decyduje Marszałek; wskazania, czy instalację 

działają na zasadach spółek prawa handlowego, informując, iż z reguły tak, ale bywa różnie; 

wskazania, czy samorządy posiadają instalację; informując, iż mają wskazując jako przykład 

Miasto Jarocin. Ponadto przedstawił swoją opinię na temat gospodarki odpadami 

i funkcjonowania instalacji odbierających odpady, wskazując między innymi, iż Marszałek 

tworzy plany gospodarki odpadami i do tych planów wpisuje odpowiednie instalację 

i to od niego zależy jakie instalacje tam zafunkcjonują i na jakie limity te instalacje otrzymają 

dokumenty, podkreślając przy tym, iż  nie uwzględnione są niestety wszystkie wnioski 

instalacji, które chciałyby  działać w zakresie odbioru odpadów. Jednocześnie wskazał, 

iż w jego ocenie problem również polega na tym, że bardziej się opłaca i podnosi limity tym 

instalacją które wsypują wszystko do tzw. dziury, zamiast pójść w takie instalację, które 

fizycznie dosegregowują  poszczególne frakcję odpadów i tym samym podnoszą poziom 

odzysku, podkreślając przy tym, iż  takich instalacji niestety nie ma za dużo; 

- Radna Elżbieta Jarecka wskazała, iż należałoby zgłosić Marszałkowi problem związany 

z odbiorem odpadów biodegradowalnych; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Zastępcą Kierownika Referatu 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką udzielił odpowiedzi 

na pytanie, które dotyczyło między innymi: wskazania, czy reprezentacja samorządu 

terytorialnego prowadzi rozmowy na temat zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, informując, między innymi,  iż rozmowy takie są, ale planowane są tylko zmiany 

kosmetyczne tej ustawy; 

- Prowadzący obrady Jan Marciniak wskazał, iż Gmina Mosina może sama przygotować 

propozycję dotyczące zmiany ustawy; 
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- Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, 

przedstawił informacjęna temat raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

dotyczącego przetargów w  zakresie gospodarki odpadowej, wskazując miedzy innymi, 

iż połowa przetargów ogłaszana przez samorządy kończyła się brakiem ofert, podkreślając przy 

tym, iż pokazuje to skale problemu. Jednocześnie wskazał, iż widoczne jest myślenie 

w kierunku termicznego przekształcania odpadów; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wyraził swoją opinięna temat obecnie 

funkcjonujących instalacji przyjmujących odpady, wskazując, iż w jego ocenie obecnie brakuje 

instalacji, które dosegregowuja odpady i myślą co z tymi odpadami dalej robić, podając jako 

przykład takiej instalacji, instalację w Jarocinie; 

- Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, 

odnosząc się do kwestii uzyska odpowiednich poziomy odzysku odpadów przez Gminę Mosina 

i do sugestii, iż nikt tych poziomów nie uzyska wskazał, iż w jego ocenie jeżeli Polska uzyska 

karę podzieli ją na wszystkie gminy.   

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawiła sprawozdanie dotyczące zestawienia wydatków i przychodów w gospodarce 

odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 roku, 2019 roku i 2020 roku, wskazując przy tym 

między innymi, iż koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi rosną w odniesieniu 

do lat poprzednich, wskazując, iż wynika to między innymi ze wzrostu masy odpadów 

biodegradowalnych i zwiększenia ceny za zagospodarowanie tych odpadów. Jednocześnie 

poinformowała, iż Gmina Mosina jest w przededniu ogłoszenia przetarg na zagospodarowanie 

odpadów segregowanych do końca roku, podkreślając przy tym, iż przewidywany termin 

umowy będzie obowiązywać od 1 września do 31 grudnia br. Następnie wraz Zastępcą 

Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką 

udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy kwota wydatków 

336 976,23 zł za zagospodarowania odpadów biodegradowalnych obejmuje transport tych 

odpadów, informując, iż wskazana kwota nie obejmuje transportu odpadów 

biodegradowalnych; wskazania, czy do podanej kwoty wydatków związanych z  transportem 

odpadów segregowanych wliczony jest transport odpadów biodegradowalnych, informując, 

iż jest on wliczony do tej kwoty. Ponadto odnosząc się do kwestii przychodów wskazała między 

innymi, iż przychód w 2020 roku jest niższy niż zakładany koszt systemu gospodarki odpadami, 

informując przy tym, iż ilość złożonych deklaracji i liczba osób zgłoszonych w tych 

deklaracjach wzrasta. Następnie przedstawiła zasady dotyczące kontroli prawidłowego 

segregowania odpadów, wskazując przy tym między innymi na kwestię współpracy Gminy 

Mosina w tym zakresie z odbiorcą odpadów oraz Strażą Miejską w Mosinie.  

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 

odnosząc się do omawianego sprawozdania wskazał, iż zmniejsza się tendencja rozbieżności 

pomiędzy liczbą osób ujętych w deklaracjach w stosunku do liczby osób zameldowanych. 

Następnie odniósł się do kwestii zaległości dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wskazując, iż jak we wszystkich opłatach występuje zjawisko nieściągalności 

i kwota nieściągalności czy tzw. opóźnień w tej chwili oscyluje około 5% wartości przypisu 

i jest to kwota rzędu 450.000,00 zł. Jednocześnie wskazał, iż  nie jest to tegoroczna zaległość 

tylko wynika z okresu trzyletniego.  

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi: wskazania, z czego wynika 

tendencja spadku wydatków związanych z prowadzeniem PSZOK w Mosinie, informując 

między innymi, iż wynika to z tego, że w roku 2018 roku nie od początku wprowadzony był 

ryczałt. Jednocześnie wskazała, iż stały ryczałt wprowadzono od 2019 roku  i obowiązywał 

on przez cały 2019 rok, aż do lutego 2020 r., kiedy w trakcie negocjacji podwyższono kwotę 
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tego ryczałtu z uwagi na wzrost wydatków związanych z prowadzeniem PSZO-ku. Następnie 

odniosła się do kwestii braku w 2020 roku przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych. 

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat segregacji odpadów, sprzedaży 

surowców wtórnych oraz na temat ilości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami ich analizy przez Urząd Miejski w Mosinie, a także na temat  kontroli dotyczących 

składania ww. deklaracji przez mieszkańców gminy Mosina. 

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi: wskazania, czy prowadzona jest 

przez odbiorcę odpadów kontrola prawidłowego segregowania odpadów, informując, iż nie ma 

możliwości skontrolowana każdej nieruchomości, jednak odbiorca takich kontroli dokonuje. 

Radny Dominik Michalak wyraził swoją opinię na temat kontroli prawidłowego segregowania 

odpadów, kontroli kompostowani odpadów biodegradowalnych oraz na temat sposoby odbioru 

odpadów. W trakcie swojej wypowiedzi między innymi wskazał, iż podczas swoich obserwacji 

odbioru odpadów komunalnych przez odbiorcę zauważył, iż odbiorca podczas zbierania frakcji 

odpadów tj. szkła nie odebrał odpadów zagospodarowanych w kuble, natomiast podczas 

odbioru odpadów zmieszanych, które  odbierane były  tego samego dnia wraz z odpadami 

zmieszanymi odebrał szkło. Następnie wskazał, iż zebrano odpady z ceramiki, które 

wystawione były do odbioru odpadów  wielkogabarytowych, których odbiór miał odbyć się 

dnia następnego. Następnie wskazał, iż obawia się jak będzie wyglądała kontrola prawidłowego 

segregowania odpadów oraz że w jego ocenie kontrole dotyczące prawidłowego segregowania 

odpadów oraz kontrole dotyczące zagospodarowania odpadów w kompostownikach powinna 

przeprowadzać Straż Miejska.  

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odniosła 

się do wypowiedzi radnego Dominika Michalaka poinformowała, iż  w kwestii kontroli 

prawidłowego segregowania odpadów brane jest pod uwagę wiele możliwości. Jednocześnie 

wskazał, iż kontrole wyrywkowe są już prowadzone, podkreślając przy tym, iż z uwagi na brak 

przepisów dotyczących określenia jak  kompostownik ma wyglądać, będzie problem związany 

z kontrolą kompostowników. 

Prowadzący posiedzenie  Jan Marciniak odniósł się do informacji dotyczącej ilości deklaracji  

w I półroczu 2018 roku, 2019 roku oraz 2020 roku, informując między innymi, iż zmniejsza się 

różnica między ilością osób zameldowanych, a ilością osób zgłoszonych w deklaracjach, przy 

cyklicznym zwiększaniu osób zameldowanych jak i osób zgłoszonych w deklaracjach. 

Podkreślił przy tym, iż jest to trend pozytywny. 

 Radna Elżbieta Jarecka odniosła do wypowiedzi prowadzącego posiedzenie Jana Marciniaka 

oraz do kwestii prowadzonych rozmów dotyczących zmiany systemu naliczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podkreślając przy tym, iż wystąpiła z zapytaniem 

do spółki Aquanet w sprawie możliwości uzyskania informacji na temat zużycia wody przez 

poszczególne nieruchomości na terenie gminy Mosina oraz wskazała, że będzie optować 

za zmianą systemu naliczania tej opłaty. 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 

wraz z Katarzyną Ochocką-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

odnieśli się do wypowiedzi radnej Elżbiety Jareckiej informując przy tym między innymi, 

iż Gmina Mosina wystąpiła z wnioskiem do Spółki Aquanet o przekazanie danych dotyczących 

zużycia wody przez mieszkańców gminy Mosina i oczekuje na odpowiedź. 
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Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat systemu naliczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radny Dominik Michalak zwrócił się z prośbą do Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama 

Ejchorsta z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wnioski komisji do spraw monitorowania 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina, które zostały podjęte 

na poprzednim posiedzenia ww. komisji oraz o przekazanie informacji o ilości osób 

zadeklarowanych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z podziałem na poszczególne miejscowości.  

Radna Elżbieta Jarecka wskazała, iż sołtys wsi Daszewice prosił o odpowiedź na  zapytanie 

dotyczące: wskazania, dlaczego we wsi Daszewice tydzień trwał odbiór odpadów 

wielkogabarytowych oraz dlaczego pomimo zgłoszenia, iż 8 domostw w Daszewicach nie ma 

złożonej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Urząd 

Miejski w Mosinie nie dokonał działań w tym zakresie. 

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat odbiór odpadów wielkogabarytowych 

z terenu Gminy Mosina oraz na temat ich zagospodarowania w trakcie której  

- Radna Elżbieta Jarecka wskazała między innymi, iż we wsi Daszewice tegoroczny odbiór 

odpadów wielkogabarytowych wyglądał bardzo źle, było opóźnienie w odbiorze, o którym 

mieszkańcy nie zostali poinformowani. Jednocześnie wskazała, iż odpady te  zbierane one były 

bardzo długo; 

-Prowadzący obrady Jan Marciniak, wskazał, iż w Mosinie problemy z odbiorem odpadów 

wielkogabarytowych wyglądał podobnie; 

- Radny  Dominika Michalak wskazał, iż gabaryty, które wystawił dzień wcześniej odebrała 

inna firma; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wskazał między innymi, iż  faktycznie 

pojawiają się firmy, które wcześniej odbierają te odpady niż Gmina Mosina. Jednocześnie 

wskazał, iż wcześniej była możliwość sprzedaży poszczególnych frakcji odpadów przez gminę, 

natomiast aktualnie nie ma takiej możliwości. Dodatkowo wskazał, iż Gmina Mosina 

na wszystkie odpady musi przeprowadzać przetargi, natomiast firma, czy osoba prywatna, która 

odbierze takie odpady ma możliwość negocjowania z instalacją i ma możliwość zarobku 

na poszczególnych frakcjach odpadów; 

- Katarzyna Ochocką-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

odnosząc się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta wskazała, 

iż w jej ocenie są to skutki zniesienia regionalizacji. 

Radny Dominik Michalak odnosząc się do omawianych na posiedzeniu tematów wskazał 

między innymi, iż Burmistrz Gminy Mosina powinien poinformować Radę Miejska w Mosinie 

o problemach związanych z gospodarką odpadami biodegradowalnymi oraz powinien 

przedstawić Radzie Miejskiej w Mosinie półroczny raport z działalności Gminy Mosina 

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku.  

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina w wyniku przeprowadzonej dyskusji ustaliła, że następne jej posiedzenie odbędzie się 

na początku września przy udziale między innymi Prezesa Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.  

Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wraz 

z Zastępcą Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem 

Łucką udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy odpadowe 
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materiały budowlane, które przyjmowane są przez firmę na ulicy Śremskiej są odpadami 

segregowanymi oraz wskazania, czy odpady zbierane przez firmy (m.in. ul. Główna w Krośnie) 

zlokalizowane na terenie Gminy Mosina wliczane są do łącznego bilansu odpadów Gminy 

Mosina, informując między innymi, iż jeszcze nie spływają do Gminy Mosina sprawozdania 

od poszczególnych firm odnośnie odpadów, ze względu na zmianę terminu ich składania 

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie wskazała, 

iż sprawozdania kierowane do Marszałka dotyczą całości odpadów z Gminy Mosina. 

 Prowadzący obrady Jan Marciniak wskazał, iż Komisja do spraw monitorowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina oczekuje na odpowiedzi odnośnie 

wniosków komisji podjętych na poprzednim posiedzeniu.  

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.50. 

 

 

      protokołował                          przewodniczył 

         

(-) Anita Ćwiklińska                                       (-) Jan Marciniak 

 


