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WSTĘP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie istnieje od blisko 65 lat. W roku
1945 powołany zostaje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejskich, a następnie uruchomiona zostaje
wieża ciśnień. Powstaje także Zakład Oczyszczania Miasta, następnie Zakład Komunalny i Gazownia
Miejska (z jednoczesnym jej uruchomieniem). W roku 1951 nastąpiło nadanie zakładom miejskim
rangi przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Stargardzie Szczecińskim. Następnie, w 1961 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie
Szczecińskim powołuje do życia MPGK nr 2, a dotychczasowemu MPGK nadaje nazwę MPGK nr 1. W
roku 1968 nastąpiła kolejna reorganizacja przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. Uchwałą Miejskiej
Rady Narodowej następuje połączenie MPGK nr 1 i MPGK nr 2 w Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim. Obecnie MPGK funkcjonuje jako Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Gmina Miasto Stargard, posiadające 100 %
udziałów. Spółka została powołana 1 lipca 1997 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/393/97 z dnia 29
kwietnia 1997 r. oraz Uchwałą Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 22 maja 1997 r.
Uchwały te przekształciły przedsiębiorstwo komunalne, działające od 1951 r. w formie
przedsiębiorstwa państwowego, w spółkę prawa handlowego. Spółka zarejestrowana została w dniu
27 czerwca 1997 r. i wpisana w rejestr handlowy pod nr 5596, a od 28 sierpnia 2001 r. do Krajowego
Rejestru Sądowego pod poz. 33245. Założycielem Spółki jest Miasto Stargard Szczeciński, w którego
imieniu działa Prezydent Miasta Stargard Szczeciński. Spółka prowadzi działalność o charakterze
użyteczności publicznej.
Celem Spółki jest zaspokajanie materialno-bytowych potrzeb ludności oraz pełnienie funkcji
usługowych na rzecz innych jednostek.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
• pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi
sanitarne i pokrewne,
• pogrzeby i działalność pokrewna,
• działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
• wykonywanie robót budowlanych drogowych,
• wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:
rurociągów , linii elektroenergetycznych elektroenergetycznych telekomunikacyjnych
• wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych,
• wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
• sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach,
• miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• badanie i analizy techniczne,
• reklama.
Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Stargard
nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Zarząd Usług
Komunalnych został utworzony jako jednostka budżetowa Gminy w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.). Został powołany uchwałą Nr

XXI /237/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 września 2012r. Celem działania
Zarządu jest realizacja zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, polegających na
organizowaniu oraz zapewnieniu ciągłego i nieprzerwalnego zaspakajania potrzeb wspólnoty
samorządowej – miasta Stargard Szczeciński w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w ramach
zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku oraz
pielęgnacji zieleni na drogach gminnych oraz innych terenach publicznych miasta. Do zadań Zarządu
należy realizacja w szczególności następujących zadań: utworzenie i zarządzanie zintegrowanym
systemem gospodarki odpadami komunalnymi wraz z prowadzeniem obsługi administracyjnej
systemu, a w tym m.in. zapewnienie właścicielom nieruchomości ciągłości odbioru odpadów
komunalnych, transportu oraz przekazania do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa; przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego; prowadzenie gminnego
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości; prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi; weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji; wydawanie decyzji
administracyjnych; pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzenie
postępowania przedegzekucyjnego; nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym
realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości oraz podmiotom zagospodarowującym te odpady; przygotowanie i przeprowadzanie
postępowań przetargowych, zawieranie umów oraz nadzór nad ich realizacją; utworzenie punktów
selektywnego zbierania odpadów, w tym wskazywanie miejsc gdzie mogą być prowadzone zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; nadzór i
kontrola nad całym systemem, w tym kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów; zarządzanie pozostałymi komponentami systemu (np. systemem
selektywnej zbiórki odpadów); sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi oraz innych sprawozdań; sporządzenie corocznej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
Gminy, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Do zadań Zarządu należy także utrzymanie
czystości i porządku na drogach gminnych oraz innych, powierzonych jednostce terenach miejskich;
zarządzanie powierzonymi jednostce do utrzymania terenami zieleni miejskiej oraz realizacja
pozostałych obowiązków Gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.
1. GOSPODARKA KOMUNALNA
1.1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MPGK Sp. z o.o.
Założycielem MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie jest Miasto Stargard Szczeciński, w którego imieniu działa
Prezydent Miasta Stargard Szczeciński.
Powstała ona z przekształcenia na podstawie art. 9 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r., poz. 43) przedsiębiorstwa komunalnego działającego
pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim wpisanego
do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie za numerem PP-344 w
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy – Miasta Stargard. MPGK funkcjonuje
jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Gmina Miasto Stargard,
posiadające 100 % udziałów. Spółka została powołana 1 lipca 1997 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr
XLI/393/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. oraz Uchwałą Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia

22 maja 1997 r. Uchwały te przekształciły przedsiębiorstwo komunalne, działające od 1951 r. w
formie przedsiębiorstwa państwowego, w spółkę prawa handlowego. Spółka zarejestrowana została
w dniu 27 czerwca 1997 r. i wpisana w rejestr handlowy pod nr 5596, a od 28 sierpnia 2001 r. do
Krajowego Rejestru Sądowego pod poz. 33245. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56. 803. 500
(pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące pięćset) złotych. Wszystkie udziały obejmuje
Miasto Stargard Szczeciński, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego.
1.2. Zadania i cele
Przedmiotem przedsiębiorstwa MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie jest, według Polskiej Klasyfikacji
Działalności [PKD] świadczenie usług w zakresie:
1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2) gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne,
3) pogrzeby i działalność pokrewna,
4) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
5) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
6) wykonywanie robót budowlanych drogowych,
7) wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:
rurociągów - lokalnych,
8) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych,
9) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
10) pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach,
11) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
12) badania laboratoryjne i analizy techniczne,
13) reklama.
W skład MPGK Sp. z o.o. wchodzą:
1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji
W skład zakładu wchodzi:
a) Stacja uzdatniania wody (stacja wodociągowa),
b) Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków,
Zakład oferuje usługi w zakresie:
a) dostawy wody,
b) odprowadzania i oczyszczania ścieków,
c) wydawania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
d) czyszczenia sieci kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym,
e) uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
f) wymiany wodomierza – podlicznika mierzącego wodę do podlewania ogrodu
Zakład obsługuje blisko 70 000 odbiorców wody na terenie miasta. W ramach odprowadzania
ścieków, obsługiwani są również odbiorcy z miejscowości Święte, Strachocin, Lipnik, Klępino,
Witkowo, Kobylanka, Skalin, Golczewo, Grzędzice, Kunowo, Morzyczyn, Zieleniewo, Koszewo,
Koszewko, Wierzchląd oraz Bielkowo.
2) Oczyszczalnia Ścieków
3) Stacja Uzdatniania Wody
4) Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Oczyszczania Miasta jest jednym z trzech zakładów wchodzących w skład Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie. Zakład oferuje usługi w zakresie
odbioru i wywozu odpadów:
- komunalnych stałych zmieszanych;
- gromadzonych selektywnie;
- gruzu budowlanego;
- innych niż niebezpieczne, w tym wielkogabarytowych;
- ulegających biodegradacji np. (liście, trawa itp.);
a także usługi związane z:
- z usuwaniem skutków zimy z nawierzchni drogowych;
- likwidacją dzikich wysypisk;
5) Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych i Zakład Pogrzebowy.
Schemat struktury organizacyjnej MPGK Sp. z o.o.

2. Analiza finansów MPGK Spółka z o.o. na przestrzeni lat 2011-2015 na podstawie sprawozdań
finansowych.
2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu analizowanych sprawozdań finansowych
Zgodnie z treścią sprawozdań, zasady przyjęte przy ich sporządzaniu są zgodne z zapisami Ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t.). Przy dokonaniu wyboru rozwiązań i
dostosowania ich do potrzeb rachunkowości Spółki wyodrębniono wszystkie zdarzenia istotne do
oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, przy zachowaniu zasady
ostrożności. Księgi rachunkowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej przy pomocy
techniki komputerowej. Otwiera się je na początek a zamyka na koniec każdego roku obrotowego,

który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Przyjęte przez Spółkę zasady (polityka) rachunkowości
opierają się na zasadach opisanych w Ustawie dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U.2013.330 j.t.).
2.2. Zmiany budżetu MPGK Spółka z o.o. na przestrzeni lat 2011-2015
2.2.1. Podstawowe dane
nazwa

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Przychody
netto
ze
sprzedaży
produktów
Koszty
działalności
operacyjnej
Zysk (strata)
ze sprzedaży
Pozostałe
przychody
operacyjne
Pozostałe
koszty
operacyjne
Zysk (strata)
z działalności
operacyjnej
Przychody
finansowe
Koszty
finansowe
Zysk (strata)
z działalności
gospodarczej
Zysk (strata)
netto

32 522 996,27 PLN 36 766 142,25 PLN 36 500 457,42 PLN 35 483 962,35 PLN 38 007 293,59 PLN

32 199 511,61 PLN 35 056 997,89 PLN 35 512 326,27 PLN 35 330 068,93 PLN 37 398 556,94 PLN

529 858,72 PLN

1 709 144,36 PLN

594 123,87 PLN

744 488,85 PLN

670 437,69 PLN

795 034,59 PLN

825 510,36 PLN

1 012 086,63 PLN

1 635 156,14 PLN

1 869 902,97 PLN

556 532,11 PLN

1 876 397,99 PLN

571 176,53 PLN

1 731 522,63 PLN

983 878,24 PLN

768 361,20 PLN

658 256,73 PLN

1 035 033,97 PLN

648 122,36 PLN

1 556 462,42 PLN

614 449,85 PLN

788 297,69 PLN

452 069,99 PLN

259 677,94 PLN

223 057,74 PLN

1 157 451,52 PLN

1 052 959,07 PLN

952 704,57 PLN

747 119,39 PLN

983 492,10 PLN

225 359,53 PLN

393 595,35 PLN

534 399,39 PLN

160 680,91 PLN

796 028,06 PLN

108 262,45 PLN

11 766,71 PLN

274 540,39 PLN

121 451,58 PLN

427 729,16 PLN

Podsumowanie:
MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie jest spółką o dobrej kondycji finansowej. Przychody netto ze
sprzedaży produktów, jak również zysk ze sprzedaży, z wyłączeniem roku 2012, co do zasady
powodują, iż Spółka generuje zysk netto. Spółka nie generuje kosztów nadmiernych w stosunku do
osiąganych przychodów. Spółka posiada znaczne obciążenie z tytułu kosztów finansowych
związane ze spłatą zobowiązań krótko- i długoterminowych.

2.2.2. Zatrudnienie
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE

2011

2012

2013

2014

2015

PRACOWNICY UMYSŁOWI
(liczba etatów)

73,75

73,75

66,15

61,40

61,15

PRACOWNICY NA
STANOWISKACH
ROBOTNICZYCH (liczba
etatów)

142,75

142,75

139

144

142

OGÓŁEM w osobach

221

221

210

209

206

Wynagrodzenia zarządu

594 327,24 PLN

561 163,57 PLN 567 600,66 PLN

555 420,79 PLN

555 239,92 PLN

Wynagrodzenia członków
rad nadzorczych

121 090,67 PLN

131 190,24 PLN 134 862,00 PLN

141 754,17 PLN

152 565,66 PLN

KOSZTY WYNAGRODZEŃ
(bez ubezpieczeń
społecznych i innych
świadczeń)

2.2.4 KREDYTY I POŻYCZKI
struktura

KREDYTY I POŻYCZKI
KONIEC 2011

KONIEC 2012

KONIEC 2013

KONIEC 2014

KONIEC 2015

krótkoterminowe

7 586 215,94 PLN

11 648 154,40 PLN

16 798 416,01 PLN 17 040 554,06 PLN 16 231 878,42 PLN

długoterminowe

23 162 711,24 PLN

22 473 407,96 PLN

20 819 968,14 PLN 32 661 761,40 PLN 29 539 472,56 PLN

RAZEM

26 692 477,80 PLN

34 121 562,36 PLN

37 618 384,15 PLN 49 702 315,46 PLN 45 771 350,98 PLN

3. Opis systemu w zakresie zabezpieczenia mieszkańców w wodę
Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest jednym z trzech zakładów wchodzących w skład Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie. Zakład obsługuje blisko 70 000
odbiorców wody na terenie miasta. W ramach odprowadzania ścieków, obsługiwani są również
odbiorcy z miejscowości Święte, Strachocin, Lipnik, Klępino, Witkowo, Kobylanka, Skalin, Golczewo,
Grzędzice, Kunowo, Morzyczyn, Zieleniewo, Koszewo, Koszewko, Wierzchląd oraz Bielkowo. Zakład
jest bardzo dobrze wyposażony w specjalistyczne samochody i sprzęt do prowadzenia tego rodzaju

działalności. Posiada wszystkie stosowne decyzje i zezwolenia. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w
Stargardzie powstała na przełomie XIX i XX w. W miarę rozwoju miasta, budowy nowych osiedli i
domków jednorodzinnych, w latach 60-tych i 80-tych XX wieku nastąpiła szybka jej rozbudowa.
Aktualnie wodociągi bazują na dawnym systemie zachowując lokalizację ujęcia wody, stacji
wodociągowej i zbiornika wieżowego. Obecnie sieć wodociągowa liczy długość162,8 km, a sieć
kanalizacyjna ok. 161,6 km. Woda pochodzi z ujęcia wody podziemnej "Stargard-Południe",
zlokalizowanego w odległości 1 km od centrum miasta w dolinie rzeki Iny. Ujęcie wody istnieje od
1896 roku i w przeszłości było modernizowane. Nowe budynki stacji uzdatniania oraz rozbudowane
tereny ujęcia wody oddano w 1990 roku. Obecnie woda surowa pozyskiwana jest z 21 studni
głębinowych. Zasoby wód podziemnych na ujęciu udokumentowano w kategorii "B" z formacji
czwartorzędowej. Ujmowana woda podziemna posiada odczyn nieznacznie alkaliczny, jest twarda,
zawiera wapń i magnez, ale jest czysta bakteriologicznie. Woda surowa zawiera jednak znaczne ilości
związków żelaza i manganu, dlatego wymaga uzdatniania przed wtłoczeniem do sieci wodociągowej.
Podstawowymi procesami uzdatniania jest napowietrzanie i filtracja. W chwili obecnej 99%
budynków Stargardu korzysta z możliwości zbiorczego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej
o łącznej długości ponad 157 kilometrów. Pozostały 1% budynków podłączonych jest do zbiorników
bezodpływowych, skąd ścieki dowożone są bezpośrednio na Oczyszczalnię Ścieków. Do Oczyszczalni
doprowadzane są również ścieki z okolicznych gmin tj. Gminy Wiejskiej Stargard i Gminy Kobylanka.
3.2. Stawki
LP

1

Stargard

2

Kobylanka

3

Stara Dąbrowa

4

Dolice

5

6

1
2

GMINA

Marianowo

Dobrzany

STAWKA ZA M³ WODY (NETTO)

2,84 PLN

STAWKA ZA M³ ODPROWADZONYCH
ŚCIEKÓW (NETTO)
5,81 PLN 1
6,01 PLN 2

3,28 PLN

9,77 PLN

3,63 PLN

9,69 PLN

3,36 PLN

6,49 PLN

3,29 PLN

7,65 PLN

3,06 PLN

5,83 PLN

Gospodarstwa domowe i odprowadzający ścieki socjalno-bytowe
Pozostali odbiorcy

7

Ińsko

8

Chociwel

9

Suchań

4,46 PLN

7,10 PLN

3,20 PLN

4,83 PLN

4,39 PLN

3,70 PLN

3.3. porównanie stawek w powiecie ze stawkami w innych powiatach województwa
A) STAWKI ZA M³ WODY
LP

STARGARD
NETTO

1

2,84 PLN

POWIAT
Stargard
NAJW.
NETTO
4,46 PLN

POWIAT
Stargard
NAJN. NETTO

Goleniów
netto

Gryfino
netto

Chojna
netto

Białogard
netto

2,84 PLN

3,23 PLN

3,81 PLN

4,75 PLN

14,32 PLN

B) STAWKI ZA M³ ŚCIEKÓW
LP

STARGARD
NETTO

POWIAT
Stargard
NAJW. NETTO

POWIAT Stargard Goleniów
NAJN. NETTO
netto

Gryfino
netto

Chojna
netto

Białogard
netto

1

5,81 PLN

9,77 PLN

3,70 PLN

5,42 PLN

4,86 PLN

30,42 PLN

6,94 PLN

4. Opis systemu funkcjonowania wywozu i unieszkodliwiania odpadów.
W roku 2015 z terenu miasta odebrano łącznie 7.540 Mg odpadów selektywnie zgromadzonych (tj.
30% z ogólnej masy wytworzonych odpadów komunalnych): odpadów opakowaniowych, ulegających
biodegradacji, wielkogabarytowych, remontowych, niebezpiecznych oraz innych. Z tego 6.730 Mg
(89%) pochodziło z gospodarstw domowych, a 810 Mg (11%) z nieruchomości niezamieszkałych. W
2015 r. od statystycznego mieszkańca Stargardu objętego systemem odebrano ok. 311 kg odpadów
komunalnych. Z tej ilości 98 kg stanowiły odpady wysegregowane, które poddane zostały
recyklingowi, odzyskowi lub ponownie wykorzystane. Koszty związane z realizacją zadania
polegającego na zarządzaniu system, odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów w 2015 r. wyniosły ok.
10.900.000 i kształtowały się następująco:
•

Koszt odbioru odpadów – ok. 5.000.000;

•

Koszt zagospodarowania odpadów – ok. 4.500.000;

•

Koszt zarządzania systemem – ok. 1.400.000.

4.1 Stawki

Zabudowa wielorodzinna

Zabudowa jednorodzinna

Rodzaj gospodarstwa

miesięczna
miesięczna miesięczna
stawka przy stawka przy stawka
przy miesięczna stawka przy
selektywnej braku
selektywnej
braku segregacji
zbiórce
segregacji
zbiórce
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

1

2

3

4

5

Gospodarstwa jednoosobowe 20,00

26,00

30,00

39,00

Gospodarstwa dwuosobowe

35,00

45,50

50,00

65,00

Pozostałe gospodarstwa

40,00

52,00

60,00

78,00

4.2. porównanie stawek w powiecie ze stawkami w innych powiatach województwa
A) STAWKI ZA ODPADY NIESEGREGOWANE
LP

Stargard

Goleniów

Białogard

ŁOBEZ

1

26,00 PLN

16,00 PLN

19,50 PLN

24,00 PLN

B) STAWKI ZA ODPADY SEGREGOWANE
LP

Stargard

Goleniów

Białogard

ŁOBEZ

1

20,00 PLN

12,00 PLN

11,50 PLN

13,00 PLN

4.3. ocena – na przykładzie Gminy Stargard
Zgodnie z artykułem 6c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligatoryjnie od
dnia 01.07.2013r. zorganizowano odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, jednocześnie bez przejmowania obowiązku przejęcia zadań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych nadal odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy właścicielami
nieruchomości a podmiotami odbierającymi odpady. W ramach gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi (GSGOK) na terenie nieruchomości zamieszkałych, w 2015r. odebrano
bezpośrednio z nieruchomości 19.423,13 Mg odpadów komunalnych. Pozostałe 1.997,24 Mg
odebrano w ramach funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ilość
odpadów dostarczona do PSZOK stanowi 9,32 % wszystkich odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych. Dla porównania, w 2014 r. ilość ta wyniosła 1.084,85 Mg, co stanowiło zaledwie 5,02 %.
Oznacza to, że w 2015 r. mieszkańcy do EKOPUNKTU dostarczyli już dwukrotnie większą ilość
odpadów. Podobna tendencja wzrostowa miała miejsce w roku 2014 r. w porównaniu do 2013 r. W
„starym” systemie w I półroczu 2013 r. funkcjonował GPZON, do którego można było oddać
wyłącznie odpady niebezpieczne. Po 01.07.2013 r. w EKOPUNKCIE przyjmowane są nie tylko odpady
niebezpieczne, ale również wszystkie frakcje selektywnie zgromadzonych odpadów komunalnych,
dostarczonych przez mieszkańców we własnym zakresie.

W maju 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, nałożył
na Gminę Miasto Stargard karę w wysokości prawie 15.000 zł za nieosiągnięcie wymaganego w 2013
r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła. Kara ta, na wniosek Prezydenta Miasta Stargard, została
zawieszona na okres do dnia 01.07.2017 r. Po upływie wyznaczonego terminu planowane jest
wystąpienie z wnioskiem o umorzenie kary. Umorzenie kary może nastąpić w przypadku, gdy gmina
podejmie działania naprawcze tj. po usunięciu przyczyn, z powodu których kara ta została nałożona,
a organ stwierdzi, że działania te były skuteczne i spowodowały osiągnięcie poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, w kolejnych latach sprawozdawczych tj. w 2015 i 2016 r. W przypadku nieusunięcia
tych przyczyn, kara będzie podlegała ściągnięciu. W związku z tym, ZUK wspólnie z ZZO Stargard Sp.
z o.o. oraz MPGK Sp. z.o.o. określił strategiczne działania, które będą realizowane w kolejnych latach,
w celu osiągnięcia w 2015 i 2016 r. wymaganych poziomów recyklingu i umorzenia nałożonej kary

finansowej. Pomimo obecnego osiągania przez Miasto wymaganych poziomów recyklingu, w latach
2018-2020 r., niezbędne będzie wzmożenie działań m.in. w zakresie zwiększania prawidłowej
segregacji odpadów, ponieważ w kolejnych latach wymagane poziomy znacznie wzrosną (w 2018 r. –
30,0%, w 2019 r. – 40,0% i 2020 r. – 50,0%), a bez wspólnego wysiłku przy segregacji odpadów, gmina
będzie miała problem z osiągnięciem wymaganych poziomów odzysku i będzie narażona na wysokie
kary.

Opracował: WB

