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Sz. P. 
Elżbieta Jarecka 
Przewodnicząca  
Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa  
/w miejscu/ 
 

 Odpowiadając na wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 

i Bezpieczeństwa, zawarty w piśmie znak: BR.0012.9.6.2021 z dnia 28 maja 2021 r. w załączeniu 

przekazuję analizę zasadności odrębnego odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji popiołów 

przygotowaną we współpracy z PUK w Mosinie Spółka z o.o.. 

 Analiza finansowa odbioru, transportu i zagospodarowania popiołów powstających 

na nieruchomościach zamieszkałych nie przyczyni się do obniżenia kosztów systemu gospodarki 

odpadami, lecz spowoduje ich wzrost. 

 Przyczyną wzrostu kosztów nie będą koszty związane z zagospodarowaniem odpadów  

w instalacji prowadzonej przez ZGO-WCR w Jarocinie, które niewątpliwie byłyby niższe, lecz wzrost 

kosztów odbioru i transportu popiołów. Wydzielenie frakcji popiołów z frakcji odpadów zmieszanych 

spowoduje konieczność uruchomienia dodatkowych kursów w zakresie ich odbioru i transportu do 

instalacji. Dalszą konsekwencją będzie konieczność zwiększenia zespołu pracowników obsługujących 

odbiór tych odpadów i kolejnej rozbudowy parku pojazdów do obsługi systemu. Biorąc pod uwagę 

powyższe  koszty stwierdzić należy, że przy aktualnym poziomie cen i kosztów wdrożenie selektywnego 

zbierania dodatkowej frakcji odpadów tj. popiołów nie przyniesie oszczędności, lecz spowoduje wzrost 

kosztów.  

 Odnosząc się do przedstawionej przez Radnych Rady Miejskiej w Mosinie prezentacji pn. 

„Analiza uwarunkowań wdrożenia odbioru frakcji popioły w Gminie Mosina” wskazać należy, że: 

1. W wyliczeniu oszczędności przyjęto ilość popiołów na poziomie 1500 Mg; z kolei przy 

wyliczaniu % odzysku przyjęto 1000 Mg;  

2. Wyliczenie obniżenia skuteczności selektywnej zbiórki odpadów po 4 miesiącach 2021 r. jest 

nieuzasadnione, ponieważ nie uwzględnia sezonowej zmienności strumienia odpadów,  

w szczególności bioodpadów, których udział w okresie wegetacyjnym radykalnie wzrasta; 

poziomy odzysku należy wyliczać dla całego roku; porównywanie wyliczeń 4 miesięcznych  

z rocznymi jest błędem; porównywać należy elementy porównywalne, w tym przypadku okres 

I-IV roku 2021 np. do analogicznego okresu roku 2020; 

3. W analizie przyjęto wyposażenie 2000 nieruchomości w pojemniki na popioły  

z przewidywanych oszczędności; na terenie gminy jest ok. 10 tys. budynków mieszkalnych 

i z całą pewnością popioły powstają w znacznie większej ich liczbie; propozycja przyjęcia 2 tys. 

pojemników obarczona jest w tym zakresie poważnym błędem; do tej pory obowiązek 



 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki ciąży na jej właścicielu; zmiana tej regulacji winna 

oznaczać równoprawne potraktowanie wszystkich mieszkańców; 

4. W analizie nie uwzględniono kosztów dystrybucji pojemników na popioły; 

5. W analizie przyjęto bardzo niski koszt zakupu pojemników na popioły; szybki przegląd ofert 

internetowych wskazuje, że należy przyjąć poziom cenowy od 200 zł wzwyż; na popioły 

powinno się stosować pojemniki metalowe; tym samym niedoszacowanie tej kwoty w analizie 

może wynieść co najmniej 120 tys. zł przy 2 tys. pojemników; przy uwzględnieniu wszystkich 

nieruchomości tego wymagających kwota ta znacznie wzrośnie; 

6. Lepszym rozwiązaniem niż fundowanie pojemników na popioły było by przeznaczenie 

ewentualnych oszczędności na zmniejszenie deficytu systemu; 

7. Analiza zawiera tylko szacunek kosztów zagospodarowania odpadów bez uwzględnienia 

kosztów ich odbioru i transportu; nie wiadomo dlaczego założono zmniejszenie liczby i kosztów 

kursów do instalacji, skoro wydzielenie kolejnej frakcji skutkować będzie ich zwiększeniem; 

8. Nie wiadomo z jakiego powodu dla lat 2019 i 2020 przedstawiono projekcje uzyskanych 

efektów segregacji odpadów, skoro znane są dane rzeczywiste; 

9. Porównując w analizie różne gminy trzeba uwzględnić fakt, że każda gmina ma swoją, odrębną 

specyfikę, a wszelkie analizy muszą być kalkulowane indywidualnie, chociażby ze względu 

na odległość gminy od instalacji; 

Jednocześnie wprowadzenie zbiórki frakcji popiołów wymagać będzie: 

a/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Mosina, 

b/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

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 


