
Mosina, 10 marca 2021 r. 

BR.0012.8.7.2021 

Data wpływu: 10.03.2021 r. 

Nr sprawy: BR.0012.8.7.2021 

 

Sz. P. 
Jan Marciniak 
Przewodniczący 
Komisji do spraw monitorowania 
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komunalnymi w Gminie Mosina 
w miejscu 
 
 

Odpowiadając na wniosek Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami  
komunalnymi w Gminie Mosina, zawarty w piśmie znak: BR.0012.8.7.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. 
informuję, co następuje. 

Od początku 2021 roku - w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Gminę Mosina 

prowadzone są czynności wyjaśniające w przedmiocie braku złożenia deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla: 

1) 19 nieruchomości na terenie miasta Mosina w tym: 
a) w wyniku analizy deklaracji: 

- Kasprowicza 1 przypadek; 
              - Czarnokurz 1 przypadek; 

b) zgłoszeń przez PUK Sp. z o.o. w Mosinie, w zakresie wystawienia pojemnika na odpady, bez 
złożonej deklaracji: 
- Chopina: 1 przypadek; 
- Cisowa: 1 przypadek; 
- Czarnokurz: 1 przypadek; 
- Grabowa: 1 przypadek; 
- Kolejowa: 1 przypadek; 
- Krotowskiego: 1 przypadek; 
- Leszczyńska: 1 przypadek; 
- Łąkowa: 1 przypadek; 
- Sosnowa: 1 przypadek; 
- Sowiniecka: 1 przypadek; 
- Strzelecka: 3 przypadki; 
- Szpakowa: 1 przypadek; 
- Śremska: 3 przypadki; 
- Topolowa: 1 przypadek; 
- Wierzbowa: 1 przypadek. 

2) 8 nieruchomości w miejscowości Czapury w wyniku analizy deklaracji: 
- Morelowa: 2 przypadki; 
- Bukowa: 1 przypadek; 
- Jabłkowa: 1 przypadek; 
- Ananasowa: 1 przypadek; 
- Truskawkowa: 1 przypadek; 

- Jagodowa: 1 przypadek; 



- Borówkowa: 1 przypadek. 
3) 3 nieruchomości w miejscowości Radzewice w wyniku analizy deklaracji; 

- Długa: 3 przypadki. 
4) 1 nieruchomość w miejscowości Borkowice w wyniku analizy deklaracji: 1 przypadek. 
5) 3 nieruchomościach w miejscowości Daszewice w wyniku analizy deklaracji: 

- Słoneczna: 1 przypadek; 
- Dolna: 1 przypadek; 
- Szkolna: 1 przypadek. 

6) 1 nieruchomość w miejscowości Dymaczewo Stare w wyniku analizy deklaracji: 
- Brzozowa: 1 przypadek. 

7) 3 nieruchomości w miejscowości Pecna w wyniku analizy deklaracji: 
- Sosnowa: 1 przypadek; 
- Ogrodowa: 1 przypadek; 
- Różana: 1 przypadek. 

8) 2 nieruchomości w miejscowości Rogalin w wyniku analizy deklaracji: 
- Podleśna: 1 przypadek; 
- Bukowa: 1 przypadek. 

9) 1 nieruchomość w miejscowości Krosinko w wyniku analizy deklaracji: 
- Wiejska: 1 przypadek. 

10) 1 nieruchomość w miejscowości Drużyna w wyniku analizy deklaracji: 
- Powstańców Wielkopolskich: 1 przypadek. 
 
Weryfikacja prawidłowości złożonych deklaracji odbywa na podstawie czynności kontrolnych 

prowadzonych przez PUK Sp. z o. o. w Mosinie Sp. z o.o. w trakcie odbioru odpadów oraz kontroli 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 

Z dokonanej przez Gminę Mosina analizy wynika, iż jedyną dostępną na rynku aplikacją, 
pozywającą na weryfikację ilości osób, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi jest aplikacja, przygotowana na zalecenie Miasta Świdnik, 
która powstała w ramach rządowego programu GoyTech. System porównuje dane (bez danych 
osobowych), pochodzące z baz prowadzonych przez gminy, takich jak: baza deklaracji śmieciowych, 
ewidencji ludności, danych o zużyciu wody, danych Ośrodka Pomocy Społecznej np. 500+, danych 
placówek oświatowych. Aplikacja ta udostępniana jest przez Gminę Świdnik nieodpłatnie. W związku 
z tym wystąpiliśmy o jej przekazanie dla potrzeb gminy Mosina, co nastąpiło w dniu 8 marca. Aktualnie 
Zespół Informatyków przygotowuje ją do wdrożenia. 

Zestawienie cen brutto za usługę zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów 
obowiązujące w CZO SELEKT w Czempiniu dla gmin w związku i poza nim oraz w ZGO Jarocin stanowi 
załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma. W miejscu tym wskazać należy, iż Gmina Mosina nie jest 
w posiadaniu informacji na temat cennika zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów dla 
Gmin Związku Międzygminnego CZO SELEKT na dzień wyjścia Gminy Mosina ze Związku. Jednocześnie 
podkreślenia wymaga, iż z prowadzonej korespondencji z Toensmeier Selekt wynika jednoznacznie, 
iż różnice w zagospodarowaniu odpadów zmieszanych pomiędzy gminami w Związku oraz poza nim 
wynosiły 28,00 zł za 1 Mg odpadów zmieszanych na korzyść Gmin członkowskich. 

W roku 2020 Gmina Mosina przed podjęciem decyzji o współpracy z gminą Jarocin, zwróciła 
się zarówno do firmy PreZero, jak i związku CZO Selekt o przedstawienie aktualnych cenników 
zagospodarowania odpadów. Żaden z tych podmiotów nie przekazał przedmiotowych informacji, 
argumentując to tajemnicą przedsiębiorstwa. O powyższym Komisja została poinformowana pismem 
z dnia 9 października 2020 r., znak: OŚ.6232.71.2020. 

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina przekazuje w załączeniu kopię pisma Prezesa UOKiK 
z dnia 8 listopada 2019 r., znak; RPZ.412.16.2018.US, RPZ.412.17.2018.US. W wyniku złożonego 
wspólnie z gminami Tarnowo Podgórne i Rokietnica oraz Miasta Luboń zawiadomienia z dnia 19 lipca 



2018 r., pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r. Prezes UOKiK poinformował Burmistrza Gminy Mosina 
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, którego celem było wstępne ustalenie, czy na lokalnym 
rynku zagospodarowania odpadów komunalnych w IV Regionie Gospodarki Odpadami województwa 
wielkopolskiego, w szczególności w związku z działalnością prowadzoną przez Tonsmeier Selekt                 
Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym (obecnie Prezero Recycling Zachód Sp. z o. o.) mogło dojść 
do nadużycia pozycji dominującej i tym samym do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. W wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Prezes UOKiK nie znalazł 
podstaw do wszczęcia postępowania antymonopolowego w niniejszej sprawie. W podsumowaniu 
wystąpienia, podkreślono, że nawet jeżeli Urząd podjąłby decyzję o postawieniu Toensmeier zarzutu 
z art. 9 ust. 1 i 2 pkt 1 u.o.k.k., to w efekcie możliwym scenariuszem byłoby jedynie doprowadzenie 
do podwyższenia cen dla gmin należących do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania 
Odpadów SELEKT, a nie obniżenia cen dla pozostałych gmin, o co wnosili Zawiadamiający. Takie 
działanie Urzędu, oparte na niepewnych przesłankach, nie miałoby zatem szans na doprowadzenie 
do stanu, który byłby zadowalający dla mieszkańców dotychczasowego IV Regionu Gospodarki 
Odpadami Województwa Wielkopolskiego. Zdaniem Prezesa UOKiK w konsekwencji powyższego 
dla gmin należących do ZM SELEKT ceny za przyjęcie i przetworzenie zmieszanych odpadów 
komunalnych zostałyby podniesione, a dla pozostałych byłyby bez zmian. Ponadto stwierdzono, 
iż można by przypuszczać, że w bliższej lub w dalszej perspektywie poziom cen obowiązujących 
dla gmin znalazłby również odbicie w cenach obowiązujących dla ich mieszkańców. Odnosząc się 
do kwestii odwołania od rozstrzygnięcia, przekazanego pismem z dnia 8 listopada 2019 r., Burmistrz 
Gminy Mosina informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone było z urzędu i żadnemu 
z podmiotów składających zawiadomienie, jak również przekazujących na wezwanie Prezesa Urzędu 
informacje i dokumenty nie przysługiwał przymiot strony. Biorąc pod uwagę powyższe brak było 
podstaw prawnych do złożenia odwołania w przedmiotowej sprawie. 

Sprawozdanie porównawcze kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w roku 2019 

i 2020 stanowi załącznik nr 3 do pisma. 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 

 

Załączniki:  
1. Załącznik nr 1: Zestawienie cen brutto za usługę zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów obowiązujące 

w CZO SELEKT w Czempiniu dla gmin w związku i poza nim oraz w ZGO Jarocin; 
2. Załącznik nr 2: kopia pisma Prezesa UOKiK z dnia 8 listopada 2019 r., znak; RPZ.412.16.2018.US, 

RPZ.412.17.2018.US; 
3. Załącznik nr 3: Sprawozdanie porównawcze kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w roku 

2019 i 2020. 
 
Otrzymują: 

1. Adresat; 
2. a/a 

 
Sprawę prowadzi: Katarzyna Ochocka-Kasprzyk, Insp. ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 618 109-545, 
katarzyna.ochocka-kasprzyk@mosina.pl 
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