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1. INFORMACJE O SPÓŁCE
Pełna nazwa podmiotu: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 

w Toruniu

Polska Klasyfikacja Działalności: 38.11.Z

Numer Identyfikacji Podatkowej: 879-016-92-80

Regon: P-870525973-84009000

Forma prawna: Spółka prawa handlowego działająca na podstawie Kodeksu 
Spółek Handlowych, Umowy Spółki oraz powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa

Data utworzenia Spółki: Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego

w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
Gminy Miasto Toruń - 8 stycznia 1992 rok

Adres siedziby: ul. Grudziądzka 159; 87- 100 Toruń

Zakres realizowanej działalności: Zgodnie z zarejestrowanym przedmiotem działalności, głównie: 

całoroczne utrzymanie czystości ulic i placów, wywóz odpadów, 
segregacja i utylizacja odpadów

Źródła pokrycia składników 

majątkowych:
Kapitał Zakładowy

Kapitał Zapasowy

Kapitał Rezerwowy

Władze Spółki: Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza

Zarząd

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu

Zastępca Prezesa Zarządu
Piotr Rozwadowski

Grzegorz Brożek
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Prace Zarządu

W 2019 roku odbyły się 23 protokołowane posiedzenia Zarządu, na których podjęto 

10 uchwał. Na posiedzeniach omawiano tematy dotyczące bieżącej działalności Spółki. Monitorowano 

realizację planów Spółki uchwalonych na 2019 rok i wynikających z nich planów szczegółowych i 

zmieniano je stosownie do potrzeb i wyników. Zaktualizowano Cennik opłat za usługi oraz omawiano 

przygotowywane kwartalnie Badanie satysfakcji klienta.

Zgromadzenie wspólników

W 2019 roku odbyło się sześć Zgromadzeń Wspólników: Zwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników w dniu 31.05.2019 r. oraz pięć Zgromadzeń Nadzwyczajnych w dniach: 30.01.2019 r., 

25.03.2019 r., 07.05.2019 r., 05.06.2019 r. oraz 10.07.2019 r. Na zgromadzeniach podjętych zostało 

16 uchwał. Wszystkie zostały zrealizowane.

Spółka w mediach

Działalność Spółki w 2019 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów lokalnych 

(prasy, radia, telewizji, mediów internetowych). Informowano o pracach związanych z akcją zimową, 

usuwaniu tzw. dzikich wysypisk oraz o pozimowym sprzątaniu miasta. Pisano o zasadach odbioru 

odpadów (m. in. wielkich gabarytów, choinek), o udostępnianiu pojemników i worków na odpady, 

o opróżnianiu koszy ulicznych, działaniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

o nowych pojazdach (ekologicznych śmieciarkach) zakupionych przez Spółkę. Dużo uwagi media 

poświęciły realizowanej przez Spółkę inwestycji Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Toruniu. Zainteresowaniem mediów cieszyły się również akcje ekologiczno - 

promocyjne prowadzone przez MPO Sp. z o.o. (Wiosenne porządki, Sprzątanie świata) oraz budowa 

szopki na Rynku Nowomiejskim.
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2. OTOCZENIE SPÓŁKI

2.1 OBSZAR DZIAŁANIA

W 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu świadczyło usługi 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w ramach tzw. „systemu gminnego” 

w Toruniu i w pięciu sąsiadujących z Toruniem gminach, wykonując tym samym usługi dla około 

250 000 mieszkańców tych gmin, a w przypadku gminy Obrowo i gminy Wielka Nieszawka również 
dla posesji niezamieszkałych.

WYKRES 1 OBSZAR DZIAŁANIA MPO SP. Z O.O. -W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW

Na terenie gminy Łysomice Spółka pełniła rolę podwykonawcy w zakresie wywozu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z umową zawartą z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej w Chełmży.
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TABELA 1 OBSZAR DZIAŁANIA MPO SP. Z O.O.

Gmina Zlecający i zakres umowy Okres umowy

Toruń

GMT - odbiór odpadów komunalnych z posesji 
zamieszkałych w gminie

1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 
Zawarta nowa umowa 

od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021
GMT - zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z posesji zamieszkałych w gminie
1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2025

Lubicz
UG Lubicz - odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z posesji zamieszkałych w gminie

1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 
Zawarta nowa umowa 

od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021

Wielka
Nieszawka

UG Wielka Nieszawka - odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i 

niezamieszkałych w gminie

1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 
Zawarta nowa umowa 

od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021

Łubianka
UG Łubianka - odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z posesji zamieszkałych w gminie

1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 
Zawarta nowa umowa 

od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021

Obrowo
UG Obrowo - odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych 
w gminie

1 marca 2019 - 31 grudnia 2019 
Zawarta nowa umowa 

od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021

Łysomice
ZGK Chełmża - odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z posesji zamieszkałych w wyznaczonym 
rejonie gminy. MPO pełni funkcję podwykonawcy

1 lipca 2017 - 31 grudnia 2020

W 2019 r. z wynikiem pozytywnym dla Spółki zostały rozstrzygnięte przetargi na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów w gminach Toruń, Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka oraz Łubianka. 

W ten sposób w 2020 roku Spółka kontynuuje usługi na terenie tych gmin.

W tym roku na terenie gminy Łysomice MPO Sp. z o.o. nadal pełniło rolę podwykonawcy 
obejmując zakresem swojej działalności sołectwa: Lulkowo, Piwnice, Świerczyny, Świerczynki, Łąki 

Świerczyńskie, Różankowo, Olek, Chorab, Papowo Toruńskie, Papowo Osieki, Koniczynka.

W 2019 roku realizowano również umowy na zagospodarowanie odpadów pochodzących 

z obszaru gminy Zławieś Wielka, która zleciła odbiór odpadów na zasadzie in-house podległej 

jednostce komunalnej.

2.2 KONKURENCI

Na rynku obsługiwanym przez Spółkę w zakresie odbioru odpadów komunalnych działają 

aktywnie następujące firmy konkurencyjne:

1) Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „GENTOR” Mirosław Tchorzewski.

Firma GENTOR przygotowana jest do obsługi rynku odbioru odpadów. Prowadzi również 

w niewielkim zakresie zbiórkę odpadów surowcowych - tworzyw sztucznych, szkła 

opakowaniowego i makulatury oraz realizuje doraźne wywózki odpadów w workach 

lub w pojemnikach.

2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży, 
świadczy usługi na terenie miasta Chełmża, gminy Chełmża i gminy Łysomice.
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3) Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z. o.o. z siedzibą w Rzęczkowie. 
świadczy usługi na terenie gminy Zławieś Wielka.

4) Alba Południe Polska Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o., Suez Polska Sp. z o.o. - firmy 

pozyskujące zlecenia o zasięgu ogólnopolskim np. Auchan, Media Markt, Makro, OBI, 

Carrefour, stacje BP, stacje Orlen, Cinema City, Biedronka, Lidl itp. W celu realizacji odbioru 

odpadów na terenie Torunia podmioty te korzystały z podwykonawstwa naszej Spółki.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, muszą wykonywać 
działalność w tym zakresie zgodnie z wpisem do rejestru działalności regulowanej.

2.3 UDZIAŁ MPO SPÓŁKA Z O.O. W RYNKU NA TLE KONKURENCJI

Udział w rynku usług w zakresie wywozu odpadów w 2019 roku na tle firm konkurencyjnych 

ustalony został na podstawie ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych [ZUOK] w Toruniu oraz ilości 

odpadów przekazanych przez Spółkę do Stacji Przeładunkowej Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 40-44 w Toruniu (ZTPOK).

Przekazane do ZTPOK w 2019 r. odpady komunalne w ilości 14.999,00 Mg są zgodne 

z zapisami umowy WGK.GO.11.2017 z 30.11.2017 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych 

na terenie Gminy Miasta Toruń oraz umowy 1/2016 z dnia 4.01.2016 r. o świadczenie usług 
publicznych zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Spółką MPO.

W 2019 roku MPO Sp. z o.o. prowadziła na terenie miasta Torunia działalność w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na podstawie umowy zawartej z GMT, po przetargu 
na lata 2018-19.

Wywóz odpadów od pozostałych (instytucjonalnych) klientów z Torunia na podstawie 
podpisanych umów prowadzą firmy: MPO Sp. z o.o. oraz GENTOR. W gminach wiejskich oprócz tych 
dwóch firm działają ZGK Chełmża i ZUK Zławieś Wielka.

Na podstawie dostarczonej do ZUOK lub ZTPOK ilości odpadów można określić udział MPO 
Sp. z o.o. w rynku, który obrazuje poniższy wykres:
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WYKRES 2 UDZIAŁ W RYNKU USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW
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MPO Sp. z o.o. GENTOR Zakład Gospodarki Gminny Zakład Pozostali
Komunalnej w Komunalny w

Chełmży Złejwsi Wielkiej

Spółka od lat utrzymuje stały poziom udziału w rynku, z niewielkimi wahaniami. Wynika to 

z następujących powodów:

- ceny usług na satysfakcjonującym klientów poziomie,
- wysoki standard wykonywanych usług, terminowość, sprawność i elastyczność, 

- wysoki poziom inwestycji proekologicznych.

2.4 CHARAKTERYSTYKA KLIENTÓW MPO SP. Z O.O.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku MPO Sp. z o.o. obsługiwało o 600 posesji więcej niż w 2018 

roku. Wg stanu na ten sam dzień ilość obsługiwanych klientów instytucjonalnych z terenu Torunia 

i gmin wiejskich wzrosła o 80 posesji w porównaniu z rokiem 2018.

Taka liczba świadczy o utrzymywaniu stabilnego rynku obsługiwanych klientów 

instytucjonalnych, a nawet tendencji zwyżkowej. Większość zawartych i rozwiązanych umów 

z klientami dotyczyło tzw. „małego” i „średniego biznesu”, gdzie rotacja jest zjawiskiem dość 

naturalnym. Nie odnotowano wypowiadania umów z powodu przejść do konkurencji.

Analiza rozwiązanych w 2019 roku umów wskazuje, że do głównych powodów można zaliczyć 

zakończenie prowadzonej działalności oraz sprzedaż nieruchomości. W takich przypadkach bardzo 

często następowała jednak kontynuacja zakupu usługi w naszej Spółce przez nowego zleceniodawcę. 

Wszystkie sytuacje rozwiązywania umów przez klientów instytucjonalnych są na bieżąco 

monitorowane i analizowane. Spółka na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach przekazuje wykazy rozwiązanych i zawartych umów do gmin. Dodatkowo na bieżąco
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współpracuje w tym zakresie z gminami, w szczególności w zakresie umów zawartych przez podmioty 

prowadzące działalność na terenie Gminy Miasta Torunia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej 
w Toruniu.

Charakteryzując klientów MPO Sp. z o.o., w szczególności biorąc pod uwagę ich wielkość 
mierzoną przychodem dla Spółki należy stwierdzić, że przekrój klientów Spółki jest bardzo szeroki.

Pewną grupę stanowią duże, ogólnopolskie sieci (takie jak np. Carrefour, Auchan, Makro, 
Media Markt, OBI, Leroy Merlin, Castorama) oraz mniejsze, takie jak sklepy sieci Lidl, Biedronka, 

Tesco, Intermarche, Aldi, Netto, Piotr i Paweł, Polo-Market, Stacje BP, Stacje Orlen, restauracje KFC, 

McDonald’s. W zakresie wywozu odpadów komunalnych z tych obiektów MPO Sp. z o.o. jest od lat 

wyłącznym zleceniobiorcą, działając jako bezpośredni wykonawca lub podwykonawca, na rzecz takich 

ogólnopolskich firm wywozowych jak ALBA, Remondis, Suez.

Nasza firma od lat kojarzona jest z wywozem odpadów z miejsc użyteczności publicznej, 
takich jak targowiska, giełda, cmentarze, hale sportowe, widowiskowe, szkoły, przedszkola, szpitale, 

przychodnie, lodowiska sezonowe, skate parki, boiska Orlik.

Nadal współpracujemy z firmami budowlanymi, które wykonują prace przy dużych 
inwestycjach - w 2019 cały czas realizowana była umowa na wywóz odpadów z firmą Budimex 

w związku z inwestycją - Budowa i Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L Rydygiera 

w Toruniu. Współpracowaliśmy również z większymi i mniejszymi firmami budowlanymi takimi 

jak np. Trasco Inwest, Hiram, JMS, Jager-Bud, Erbud, RBC, PAK Karbowscy, Willa Developer, Jurex, 

przy realizowanych przez nich budowach i remontach.

Dużym zainteresowaniem klientów cieszy się usługa odbioru odpadów budowlanych 
w workach typu Big-Bag.

Spółka wykonuje również usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów innych niż 
komunalne, starając się sukcesywnie powiększać liczbę obsługiwanych klientów produkujących 

odpady przemysłowe. Do takich klientów należą np. Elana-Pet, Vital, Roma, Zott, Durcon Company of 
Poland, Marwit.

Wykonujemy usługi wywozu odpadów dla przedsiębiorstw wchodzących w skład Pomorskiej 
Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie.

Na zlecenie Suez - Północ obsługujemy, w zakresie wywozu odpadów, autostradę A-1 
na odcinku od Torunia do Grudziądza.

Każdego roku zawieramy umowy sezonowe na wywóz odpadów z terenu Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych.

Oprócz usług wywozu odpadów, MPO Sp. z o.o. wykonuje również usługi oczyszczania 
(sprzątanie, odśnieżanie, obsługa koszy ulicznych). Według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

MPO Sp. z o.o. obsługiwała około 470 posesji w zakresie tego rodzaju usług, głównie w Toruniu.
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3. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI

3.1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Do dnia 14.10.2019 roku Spółka funkcjonowała w oparciu o schemat organizacyjny 

wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/2018 z dnia 28.08.2018 r.

W wyniku zmian organizacyjnych wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2019

z dnia 14.10.2019 r. struktura organizacyjna Spółki uległa zmianie. Zmiany polegały na:

- likwidacji Biura Zamówień Publicznych jako odrębnej komórki organizacyjnej i utworzeniu 

Stanowiska ds. zamówień publicznych w Biurze Prawnym;
- utworzeniu Stanowiska ds. pracowniczych i socjalnych w Biurze Spraw Pracowniczych

i Socjalnych;
- likwidacji Biura Informatyki jako odrębnej komórki organizacyjnej i włączeniu Stanowiska 

ds. informatyki do Biura Zarządu;
- włączeniu Centrum Edukacji Ekologicznej i Stanowiska ds. edukacji do Biura Zarządu;

wyłączeniu Stanowiska ds. obronnych i Inspektora Ochrony Danych ze schematu 

organizacyjnego z uwagi na zlecanie obowiązków w ramach tych stanowisk specjalistom 

spoza Spółki, w ramach umów cywilnych.

Schemat organizacyjny przedstawiono poniżej.
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Zatwierdzono Uchwała Rady Nadzorczej 

MPO Sp. z o. o. w Toruniu 

nr 44/2019 z dnia 14.102013 r.



3.2 ZASOBY LUDZKIE

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 327,83 etatu.

Zatrudnienie w Spółce w latach 2018-2019 ilustruje poniższa tabela:

TABELA 2 ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W ETATACH I OSOBACH

Lp. Stanowiska
2018 2019

ETATY OSOBY ETATY OSOBY

1 Kierowca-ładowacz 74,25 74,25 69,90 69,90

2 Ładowacz 68,92 68,92 73,40 73,40

3 Zamiatacz 22,54 22,54 23,33 23,33

4 Mechanik 22,42 22,42 21,54 21,54

5 Pracownik gospodarczy-sortowacz 83,21 83,21 83,03 83,28

6 Kontroler usług 2,4 2,73 2,27 2,77 1

7 Obsługa 3,06 3,06 3,00 3,00

8 Stanowiska nierobotnicze 49,43 51,21 51,36 53,13

OGÓŁEM 326,23 328,34 327,83 330,35

Jak obrazuje powyższe zestawienie, średnie zatrudnienie w Spółce w 2019 roku 

było wyższe w porównaniu do 2018 roku o 1,6 etatu.

Największa rotacja jest na stanowiskach robotniczych, głównie na stanowiskach 

kierowca-ładowacz i ładowacz, a związana jest z zachodzącymi zmianami na rynku pracy, 

które są korzystne dla poszukujących zatrudnienia, gdyż potencjalni pracodawcy oferują wyższe 

wynagrodzenia i atrakcyjne warunki pozapłacowe.

Udało się pozyskać pracowników na stanowisko ładowacz, niestety spadło zatrudnienie 

na stanowisku kierowca-ładowacz. Ze względu na niedostosowanie wynagrodzenia kierowców 

do warunków rynkowych, doświadczeni kierowcy rezygnują z pracy w Spółce, a nowych jest trudno 

pozyskać. Rekrutacja na w/w stanowiska jest prowadzona na bieżąco.

Spółka próbuje uatrakcyjnić się jako pracodawca rozszerzając pakiet benefitów 
pozapłacowych, m. in. wprowadzając karty sportowe (współfinansowane z ZFŚS) oraz pakiet 

medyczny w korzystnych cenach (finansowany przez pracowników).

Nastąpił niewielki wzrost zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych, z uwagi 

na zwiększony zakres prac w Wydziale Wywozu, wynikający z podpisanych umów na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów oraz obowiązków ustawowych (m.in. związanych z wprowadzeniem 

Bazy Danych Odpadowych, w skrócie BDO).

Sprawozdanie Zarządu z dziafaCności M<PO Sp. z o.o. w Toruniu za 2019 rok^
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TABELA 3 ŚREDNIE ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Lp. Wyszczególnienie J.m. 2018 2019
Porównanie 
2019/2018 

[%]
1 Zatrudnienie średnioroczne w etatach ogółem etat 326,23 327,82 100,49

2 Razem wynagrodzenia tys. zł 15 730 16 874 107,27

w tym osobowe tys. zł. 15 652 16 769 107,14

3 Średnie wynagrodzenie osobowe łącznie 
z nagrodami jubileuszowymi i odprawami zł 3 998 4 263 106,63

Spółka umożliwia podnoszenie kwalifikacji pracownikom w formie szkoleń. 

Poza uczestnictwem w szkoleniach płatnych, pracownicy Spółki korzystali również z możliwości 

udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line oraz organizowanych z inicjatywy np. Centrum Wsparcia 

Biznesu czy Centrum Aktywności Lokalnej w Toruniu, a także organizowanych przez NFOŚiGW 
(dla Beneficjentów POliŚ 2014-2020) czy Instytut Ochrony Środowiska (dot. BDO). Potrzeba szkoleń 

wynika z ciągle zmieniających się przepisów prawa, jak również z potrzeby doskonalenia 
oraz dostosowania organizacji pracy do potrzeb klientów.

W 2019 roku pracownicy na stanowiskach nierobotniczych uczestniczyli w szkoleniach 
z zakresu:

- gospodarki odpadami,

- ochrony środowiska,

- rachunkowości i podatków,

- pracowniczych planów kapitałowych, 
- zamówień publicznych.

Kwalifikacje podnosili również pracownicy na stanowiskach robotniczych poprzez udział 
w szkoleniu w ramach kwalifikacji okresowej kierowców - 8 osób.

Spółka prowadzi działalność socjalną w oparciu o ustawę o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Do zarządzania środkami Funduszu powołana jest Komisja Socjalna, składająca się z przedstawicieli 

związków zawodowych oraz trzech pracowników, jako przedstawicieli pracodawcy. Komisja 

na posiedzeniach dokonuje podziału środków oraz wnioskuje o formę udzielanej pomocy 
dla pracowników i emerytów.

Kwota rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku wyniosła 

426 999,41 zł. Razem ze środkami pozostałymi z 2018 r., wpływami ze spłaty pożyczek i opłatami 

za wczasy oraz potrąceniami za karty sportowe Spółka dysponowała kwotą 1 419 900,63 zł, 
rozdysponowano 1 102 195,41 zł.

Podział środków wydatkowanych z ZFŚS na konkretne cele ilustruje poniższy wykres nr 3:
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Sprawozdanie Zarządu z działalności MPO Sp. z o. o. w Toruniu za 2019 roi^



WYKRES 3 PODZIAŁ WYDATKÓW Z ZFŚS [ZŁ.]

■ pożyczki na cele 
mieszkaniowe

wypoczynek pracowników

■ wypoczynek dzieci 
pracowników

■ zapomogi dla pracowników, 
emerytów i rencistów

■ dofinansowanie kart 
sportowych

i pozostałe

W 2019 roku, tak jak w roku poprzednim, większość środków została rozdysponowana 

na pożyczki remontowe.

Komisja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, którzy są niejednokrotnie 

jedynymi żywicielami rodzin wielodzietnych i nie stać ich na wypoczynek zorganizowany, 

od lat udziela pomocy finansowej w formie dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym 

zakresie, zarówno dla pracowników, jak i dla dzieci pracowników w formie dopłat do obozów, kolonii 

i wycieczek szkolnych.

Natomiast pomoc finansowa w formie zapomóg skierowana została do pracowników oraz 

emerytów i rencistów będących w trudnej sytuacji materialnej i dotkniętych ciężką sytuacją losową 

(choroby).

Od września 2019 r. w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej pracownicy korzystają 

z dofinansowania do kart sportowych.

13

Sprawozdanie Zarządu z dziaSaCności MTO Sp. z o. o. w ‘Toruniu za 2019 rol^



4. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI
Spółka świadczy usługi w dwóch głównych obszarach: odbioru i zagospodarowania odpadów 

oraz oczyszczania ulic i placów.

Wykonanie zadań rzeczowych zaplanowanych na rok sprawozdawczy przedstawiono 
w poniższej tabeli:

TABELA 4 WYKONANIE USŁUG W JEDNOSTKACH RZECZOWYCH

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE J.M.
WYKO
NANIE 
2018

WYKO
NANIE 
2019

PLAN
2019

WYKONANIE 
2019 DO 

PLANU [5/6]
_ 1 2 3 4 5 6 7

1 LETNIE OCZYSZCZANIE ULIC 1 PLACÓW m2 31 465 249 22 026 006 32 150 000 68,51
1.1 Miejski Zarząd Dróg m2 30 304 421 20 915 951 30 950 000 67,58

1.1.1 w tym: oczyszczanie mechaniczne m2 18 867 532 11951101 18 250 000 65,49
1.1.2 oczyszczanie ręczne m2 11 436 889 8 964 850 12 700 000 70,59
1.2 Pozostali m2 1 160 828 1 110 055 1 200 000 92,50
2 USŁUGI AKCJI ZIMA-AZ

2.1 AZ MZD - mechaniczne oczyszczanie km 16 852 17 990 16 800 107,08

2.2 AZ MZD - mechaniczne oczyszczanie 
ciągnikiem godz. 961 1027 1200 85,58

2.3 AZ pozostali 10 m2 22 890 23 231 32 500 71,48
3 OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH opr. 244 815 248 342 243 300 102,07

3.1 Miejski Zarząd Dróg opr. 237 577 240 236 236 000 101,79
3.2 Pozostali opr. 7 238 8 106 7 300 111,04
4 WYWÓZ ODPADÓW Mg 117 211 119 741 115 000 104,12

4.1 Wywóz zmieszanych odpadów 
komunalnych Mg 77 315 75 266 77 000 97,75

4.1.1 W tym odpady kierowane bezpośrednio do 
ZTPOK Mg 15 007 14 999 15 000 100,00

4.2 Wywóz odpadów surowcowych Mg 13 743 14 909 13 500 110,44
4.3 Wywóz bioodpadów i odpadów zielonych Mg 10 654 11 733 10 000 117,33
4.4 Wywóz odpadów pozostałych Mg 15 499 17 833 14 500 122,99

5 ODPADY PRZYJĘTE DO 
ZAGOSPODAROWANIA W ZUOK Mg 126 690 137 789 119 777 115,04

5.1 Dostarczone transportem MPO Mg 102 204 104 743 93 000 112,63
5.2 Dostarczone transportem obcym Mg 24 486 34 046 26 777 127,15
6 ODPADY SKŁADOWANE Mg 40 969 52 659 34 020 154,79

7 POZOSTAŁOŚCI PO PRZETWORZENIU 
ODPADÓW W ZUOK KIEROWANE DO ZTPOK Mg 36 009 40 499 39 080 103,63

8 POZYSKANIE GAZU SKŁADOWISKOWEGO tys. 
Nm3 1232 982 1250 78,56

9 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ MWhe 1863 1368 1900 72,00
10 PRODUKCJA ENERGII CIEPLNEJ MWht 2 103 1624 2 150 75,53
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Zima w I kwartale 2019 r. spowodowała wyższe wykonanie usług typowo zimowych (poz. 2), 

a niższą realizację usług całorocznych typu letniego (poz. 1). Spadek widoczny jest głównie 

w usługach wykonywanych dla MZD.

Wyższa realizacja usług opróżniania koszy (poz. 3) jest związana z nowymi ich lokalizacjami 

zarówno dla miasta jak i dla klientów indywidualnych.

Wyniki ilościowe odbioru i zagospodarowania (poz. 4-5) mają nadal tendencję wzrostową. 

Znacząco zwiększyła się ilość odpadów przekazana do składowania (poz. 6). Wzrost jest związany z 

większą ilością odpadów bezpośrednio składowanych na składowisku ZUOK (inne niż komunalne), 

oraz większą ilością stabilizatu przekazanego z kompostowni, wytwarzanego ze zmieszanych 

odpadów komunalnych.

Sukcesywnie spada natomiast ilość pozyskanego gazu składowiskowego i związana z tym 

produkcja energii.

4.1 ODBIÓR ODPADÓW

Transportem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu w roku 2018 

dokonano wywozu 117 211 Mg, natomiast w 2019 roku 119 741 Mg odpadów (wzrost o 2,2 %), 

co obrazuje poniższy wykres:

WYKRES 4 ODBIÓR ODPADÓW WYKONANY TRANSPORTEM SPÓŁKI

W ilości wywiezionych odpadów w 2019 roku zawarte jest 14 999 Mg odpadów zmieszanych, 

które przekazano bezpośrednio z posesji zamieszkałych do utylizacji termicznej ZTPOK ProNatura.
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WYKRES 5 ODBIÓR ODPADÓW Z PODZIAŁEM NA ODPADY ZMIESZANE, SUROWCOWE, 
ORGANICZNE ORAZ POZOSTAŁE ODPADY [Mg]

Odbiór odpadów zmieszanych

Odbiór odpadów surowcowych

Odbiór odpadów organicznych 

■ Odbiór odpadów pozostałych

W 2019 roku zwieziono transportem Spółki 75 266 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. 

W poprzednim roku wielkość ta wyniosła 77 315 Mg, zatem zanotowaliśmy spadek o 2,7 %. Jest to 

spowodowane wzrostem odbioru odpadów surowcowych i organicznych (segregacja odpadów). Ilości 

odbioru odpadów zmieszanych zostały przedstawione na poniższym wykresie:

WYKRES 6 ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH WYKONANY 
TRANSPORTEM SPÓŁKI
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W 2019 roku zwieziono transportem Spółki 14.909,00 Mg odpadów surowcowych.

W poprzednim roku wielkość ta wyniosła 13.743,00 Mg. Zanotowano wzrost o ok. 8,49 %

WYKRES 7 ODBIÓR ODPADÓW SUROWCOWYCH WYKONANY TRANSPORTEM SPÓŁKI

Spółka prowadzi odbiór odpadów organicznych. W roku 2019 odebrano 11 733 Mg tej frakcji 

odpadów. Dla porównania w roku 2018 liczba ta była o 9,19 % niższa i wynosiła 10 654 Mg. Zbiórka 

bioodpadów prowadzona jest również na terenie Gmin: Obrowo, Lubicz, Wielka Nieszawka oraz 

Łysomice.

WYKRES 8 ODBIÓR ODPADÓW ORGANICZNYCH WYKONANY TRANSPORTEM SPÓŁKI
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4.2 OCZYSZCZANIE CAŁOROCZNE I USŁUGI ZIMOWE

Całoroczne usługi w zakresie oczyszczania, ze względu na warunki atmosferyczne, dzielą się 

na oczyszczanie letnie i oczyszczanie zimowe. Powyższe uwarunkowania wymuszają stosowanie 
sezonowo specjalistycznego sprzętu mechanicznego.

Usługi w zakresie całorocznego oczyszczania ulic, placów i chodników świadczone są przede 
wszystkim na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Wykonanie głównych usług letniego oczyszczania ulic i placów na rzecz MZD i pozostałych 
przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa usług Wykonanie 2018 r. Wykonanie 2019 r.
Oczyszczanie mechaniczne 18 867 532 m2 11 951 100 m2
Oczyszczanie ręczne 11 361 100 m2 8 863 400 m2
Usuwanie gum do żucia z płyt granitowych 75 800 m2 101 500 m2

Mycie i polewanie placów jezdni, placów i torowisk 6 273 700 m2 3 858 200 m2

Wykonanie w jednostkach rzeczowych usług oczyszczania mechanicznego i ręcznego 

w porównaniu do 2018 roku uległo zmniejszeniu. Zmniejszenie ilości usług oczyszczania oraz mycia 
i polewania jezdni, placów i torowisk w roku 2019 w stosunku do roku 2018, było spowodowane 

m in. warunkami pogodowymi (częste opady deszczu). W związku ze wzrostem liczby turystów 

odwiedzających toruńską Starówkę i koniecznością utrzymania odpowiedniej czystości Zespołu 

Staromiejskiego i jego obrzeży nastąpił bardzo znaczny wzrost wykonania usług związanych 
z usuwaniem gum.

Dla pozostałych zleceniodawców w 2019 roku zaplanowano wykonywanie usług oczyszczania 
na podstawie zawartych umów i zleceń doraźnych. Wykonanie ukształtowało się według poniższego 
zestawienia, na poziomie podobnym jak w 2018 r.

Nazwa usługi 

sprzątanie chodników - poza MZD

Wykonanie 2018 r. Wykonanie 2019 r.

1 160 830 m2 1 133 000 m2

W 2019 r. wykonywaliśmy obsługę przystanków komunikacji miejskiej - na rzecz MZD 

w Toruniu. Wartość wykonanych usług w okresie od stycznia do 4 sierpnia 2019 r. wyniosła 
405 462,00 zł netto.

W pozostałych usługach oczyszczania mieści się usługa opróżniania koszy ulicznych. 
Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie tej usługi kształtowało się w następujący sposób:

Nazwa usługi 
opróżnianie koszy ulicznych na rzecz MZD 

opróżnianie koszy na rzecz klientów indywidualnych 

Wykonanie 2018 r.
237 577 opróżnień

7 238 opróżnień

Wykonanie 2019 r. 
240 236 opróżnień 

8 106 opróżnień
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Wzrost ilości opróżnień koszy wynika z montażu nowych koszy ulicznych w nowych lokalizacjach, 

zlecanych głównie przez WGK UM Toruń oraz MOSiR, oraz stałym wzrostem ilości klientów 

indywidualnych.

Zimowe utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych i dróg osiedlowych w 2019 roku 

w porównaniu z rokiem 2018 było porównywalne w pracy solarek i sprzętu ciężkiego (poz.1 i 2 

zestawienia). Pozostałe usługi odnotowały lekki spadek, który był spowodowany małymi zmianami 

warunków atmosferycznych i dość szybkim zakończeniem okresu zimowego 2018/2019.

Nazwa usług Wykonanie 2018 r.

Oczyszczanie zimowe mechaniczne samochodami dla MZD 16 852 km

Oczyszczanie zimowe mechaniczne ciągnikiem dla MZD 961 godz.

Ręczne odpłużanie i uszarstnianie dla MZD 1 943 godz.

Wywóz śniegu ze Starówki dla MZD 1 109 m3

Wykonanie 2019 r.

17 990 km

1 027 godz.

1 584 godz.

92 m3

Wykonanie usług utrzymania chodników i ścieżek rowerowych w 2018 i w 2019 roku 

kształtowało się na podobnym poziomie.

Wykonanie usług przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa usługi
Utrzymanie chodników i ścieżek 

rowerowych

Wartość usług 2018 r. Wartość usług 2019 r.

286 520 zł 276 884 zł

4.3 ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH [ZUOK]

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 2019 roku pracował w systemie 

zmianowym.

Od 24 czerwca nastąpiła przerwa technologiczna na sortowni związana z modernizacją linii 

sortowniczej w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

w Toruniu” w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020.

W ramach modernizacji zamontowano separator optyczny tworzyw sztucznych, separator 

optyczny papieru, separator balistyczny oraz separatory metali żelaznych i nieżelaznych wraz 

z systemem transporterów. Ponadto wymieniono sito bębnowe. Celem modernizacji było zwiększenie 

automatyzacji pracy linii, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenie ilości wysortowanych odpadów 

surowcowych. Pierwsze uruchomienia zmodernizowanej linii odbyły się pod koniec października, 

natomiast do końca listopada trwały próby technologiczne oraz rozruchy poszczególnych systemów 

instalacji. W okresie przestojów przetwarzano odpady tylko i wyłącznie w trybie zastępczym poprzez 

przesiewanie odpadów na wynajętym mobilnym sicie bębnowym w celu oddzielenia frakcji podsitowej 

oraz wydzielenie surowców w sposób ręczny w strefie przyjęcia odpadów na hali sortowni.
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Pozostałe instalacje ZUOK pracowały bez zakłóceń. Wszystkie dostarczone do ZUOK 

zmieszane odpady komunalne zostały poddane procesowi odzysku w instalacji mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania.

W roku 2019 do recyklingu i odzysku przekazano 5 691 Mg surowców wtórnych.

WYKRES 9 SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH W LATACH 2018-2019 (W Mg)

Rok Makulatura Tworzywa 
sztuczne Szkło Metale Pozostałe RAZEM

2018 1 726 757 3 498 181 47 6210

2019 1 454 577 3 510 110 40 5 691

Spadek ilości przekazanych do recyklingu surowców łącznie o 9 % spowodowany był głównie 

blisko półrocznym przestojem sortowni oraz większymi wymaganiami recyklerów związanymi 

z rodzajami oraz jakością surowców, zamknięciem rynku chińskiego na zakup tworzyw sztucznych 
oraz zwiększoną ilością zanieczyszczeń w odpadzie surowym.

Przychód ze sprzedaży surowców wtórnych wyniósł w 2019 roku 1 278 882 zł wobec 
1 704 677 zł w roku 2018.
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WYKRES 10 SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH W LATACH 2018-2019 (W ZŁ)

Rok Makulatura Tworzywa 
sztuczne Szkło Metale Pozostałe RAZEM

2018 613 981 756 149 223 878 109 523 1 146 1 704 677
2019 416 092 581 129 224 389 56 307 969 1 278 886

W 2019 roku nastąpił spadek cen niektórych surowców wtórnych, w tym przede wszystkim 

makulatury. W stosunku do roku 2018 średnia cena makulatury spadła z 356 zł/Mg na 286 zł/Mg 

(spadek o 24 %).

W związku ze współpracą z EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. uzyskano 

dopłatę do przekazanych do recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 209 029 zł.

W kompostowni odpadów organicznych i zielonych poddano procesowi kompostowania 

12 212 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z pojemników przydomowych i odpadów 

zielonych. W wyniku tego wytworzono środek poprawiający właściwości gleby TORHUM w ilości 

2 762 Mg. Ponadto procesowi stabilizacji tlenowej poddano 37 089 Mg frakcji organicznej z odpadów 

komunalnych oraz 1 802 Mg odpadów innych niż komunalne, ulegających biodegradacji. Łącznie 

w instalacjach tych przetworzono o 5 % więcej odpadów w stosunku do roku 2018.

W 2019 roku pozyskano 982 tys. Nm3 gazu składowiskowego w tym 392 tys. Nm3 metanu 

(łącznie ze składowiska ZUOK oraz MSO), co umożliwiło wytworzenie 1 368 MWh energii elektrycznej 

i 1 624 MWh energii cieplnej. Ze względu na to, iż część wytworzonej energii elektrycznej była 

wykorzystana na własne potrzeby do zasilania Zakładu, do sieci wprowadzono 761 MWh energii. 
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W stosunku do roku 2018 ilość pozyskanego metanu spadła o ok. 25%, co spowodowane jest przede 

wszystkim mniejszą ilością pozyskiwanego gazu z zamkniętego w 2009 roku Miejskiego Składowiska 
Odpadów. Ponadto obowiązujące przepisy od 2012 roku znacznie ograniczają możliwość składowania 

na eksploatowanym składowisku odpadów ulegających biodegradacji z rozkładu których powstaje 

metan. Spółka rozpoczęła przeprowadzenie badań i analizy możliwych rozwiązań umożliwiających 
większy pozysk gazu składowiskowego.

Z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej uzyskano przychód w wysokości 311 289 zł. 
Ponadto ze sprzedaży świadectw pochodzenia (tzw. zielonych i żółtych) uzyskano przychody 
w wysokości 226 481 zł, co pokazuje poniższe zestawienie

TABELA 5 PRZYCHODY Z PRODUKCJI BIOGAZ

Ilość 
MWh 
plan

Ilość 
MWh 

wykon.

Cena 
zł/MWh 

plan

Cena 
zł/MWh 
wykon.

Przychód 
w zł 
plan

Przychód 
w zł 

wykon.
Energia elektryczna 1570 761 201,20 201,20 315 884 153 106
Energia cieplna 2 662 1449 109,26 109,17 290 850 158 183
Świadectwa OZE (zielone) 2 595 1482 150,00 129,79 389 250 192 355
Świadectwa kogeneracyjne (żółte) 313 313 111,00 109,03 34 721 34 126
Razem przychody 1 030 705 537 770

Przychody z tzw. żółtych świadectw obejmują tylko sprzedaż świadectw przyznanych za 2018 

rok, gdyż od 2019 roku firma nie otrzymuje świadectw pochodzenia z Kogeneracji (wsparcie, zgodnie 

z obowiązującą Ustawą Prawo energetyczne Art. 9a p. 11 wygasło 31.12.2018, natomiast Ustawa 

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji z 14 grudnia 2018 r. nie pozwala 
nam na ubieganie się o wsparcie).

Spółka kontynuowała również współpracę z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach realizowanej umowy Spółka 

prowadziła trzy punkty zbierania elektroodpadów, a także odbierała odpady bezpośrednio z domów 

od mieszkańców Torunia. W roku 2019 odebrano zużyte elektroodpady z 669 gospodarstw domowych 

w ilości 41 Mg. Do punktów zbierania mieszkańcy dostarczyli blisko 40 Mg odpadów.

Zgodnie z wymaganiami umowy na odbiór odpadów zawartej z Gminą Miasta Toruń, 

prowadzono Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [PSZOKi] przy ul. Kociewskiej 

oraz przy ul. Dwernickiego. Nowoczesne i funkcjonalne obiekty umożliwiają mieszkańcom w łatwy 
i szybki sposób pozostawienie odpadów - między innymi: budowlanych, wielkogabarytowych, 

zielonych, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych. PSZOK-i wyposażone są w kontenery oraz 

specjalistyczne pojemniki do gromadzenia różnego rodzaju odpadów. Łączna ilość przyjętych 

odpadów wyniosła 5 434 Mg. Odnotowano 21 % wzrost ilości przyjętych odpadów w stosunku 
do 2018 roku.

Ilości i rodzaje zebranych w 2019 r. odpadów (w Mg) przedstawia tabela 5, a ilości zebrane 
w PSZOK w latach 2015-2019 pokazuje wykres 11.

22

Sprawozdanie Zarządu z dziafaCności MTO Sp. z o. o. tu Toruniu za 2019 rod



TABELA 6 ILOŚCI I RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PSZOK W 2019 r.

Grupa odpadów PSZOK Kociewska 
w Mg

PSZOK Dwernickiego 
w Mg

odpady surowcowe (papier, tworzywa 
sztuczne, szkło) 48,56 27,90

bioodpady 384,64 178,64

odpady budowlane i rozbiórkowe 3 462,95 321,94

odpady wielkogabarytowe 628,07 285,52

odpady niebezpieczne 7,97 0,00

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 30,89 7,61

opony 29,89 19,74

razem 4 592,97 841,35

WYKRES 11 ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PSZOK 
W LATACH 2016 - 2019 r. (W Mg)

Do Zakładu przyjmowano również odpady inne niż komunalne - pochodzące z przemysłu.

Większość tych odpadów została zagospodarowana w procesie składowania.

Koszty w ZUOK pokazuje poniższa tabela.

23

Sprawozdanie Zarządu z dziafaCności M(PO Sp. z; o. o. w Toruniu za 2019 rol^



TABELA 7 KOSZTY PONIESIONE W ZUOK [TYS. ZŁ]

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE
2018

WYKONANIE
2019

1 Koszty działalności operacyjnej 21 917 25 970
a amortyzacja 4 136 4 129
b zużycie materiałów 1017 1 183
c zużycie energii i wody 220 290
d usługi obce 8 579 10 554
e podatki opłaty 3 028 4610

w tym opłata środowiskowa 1 813 3 389
f wynagrodzenia 3 790 4 011
g ubezpieczenia i inne świadczenia pracownicze 971 975
h pozostałe koszty rodzajowe 177 218

w tym ubezpieczenia 172 214

2 Fundusz rekultywacji 196 0

3 Koszty finansowe 179 132

4 RAZEM KOSZTY PONIESIONE W ZUOK (bez 
kosztów Biogaz i kosztów ogólnozakładowych) 22 292 26 102

1) Wzrost zużycia materiałów w ZUOK został spowodowany wyższymi niż w 2018 roku kosztami 

zużycia części zamiennych do utrzymania taboru i urządzeń, wyższymi zakupami drutu 
do belowania oraz narzędzi.

2) Wzrost kosztów energii dotyczy energii elektrycznej i opłat za ścieki,

3) Wzrost usług obcych został spowodowany wzrostem o 8,7% ilości odpadów, które trafiły 

do zagospodarowania, i wynikającym z niego wzrostem ilości pozostałości po przetworzeniu 

o kaloryczności ponad 6 MJ, które trafiają do obcych instalacji (w tym do ZTPOK, wzrost 12%). 

Na wartość wydatków miały wpływ ceny przyjmowania pozostałości o kaloryczności ponad 

6 MJ w ZTPOK ProNatura, oraz w obcych instalacjach alternatywnych do spalarni. Wzrost 

rynkowych cen zagospodarowania w tych ostatnich wzrósł o 213% w stosunku do cen 

uzyskanych w 2018 roku. Również ceny rynkowe w 2019 roku były dwukrotnie wyższe niż 

w 2018 roku zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. Dodatkowym kosztem, który 

wpłynął na wzrost usług obcych, było wynajęcie sita mobilnego na czas realizacji inwestycji 
w sortowni, oraz wyższe koszty transportu.

4) Wzrost kosztów podatków i opłat związany był z wyższą ilością usług zagospodarowania 

odpadów innych niż komunalnych, kierowanych bezpośrednio na składowisko, oraz wyższych 

stawek opłat środowiskowych za odpady po przetworzeniu w 2019.
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5) Zmiany w wynagrodzeniach w Spółce od lipca 2019 roku objęły również pracowników ZUOK, 

gdzie w wyniku włączenia świadczenia Pogodna Jesień do Płacy i zwiększeniu płac 

zasadniczych uzyskano roczny przyrost wynagrodzeń 5,8%.
6) Wzrost pozostałych kosztów rodzajowych, w tym ubezpieczeń, wiąże się ze wzrostem stawek 

polis ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych.
W 2019 roku Spółka kontynuowała współpracę z Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych w Bydgoszczy (ZTPOK), prowadzonym przez Międzygminny Kompleks 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w zakresie 

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych i dostarczonych bezpośrednio 

od właścicieli nieruchomości oraz tzw. frakcji balastowej wysokokalorycznej wytworzonej w ZUOK. 

Zakład do spalarni przekazał 40 498 Mg odpadów balastowych (18 707 Mg pochodziło 

z przetworzenia odpadów odebranych z posesji zamieszkałych z Torunia, a 21 791 Mg 

z przetworzenia pozostałych odpadów dostarczonych do ZUOK z posesji niezamieszkałych oraz 

pozostałych gmin). Poza ww. ilościami odpadów balastowych przekazano jeszcze 14 999 Mg 

odpadów bezpośrednio z posesji zamieszkałych Torunia. Podział strumienia kierowanego do ZTPOK 

wynikał z zapisów umowy wykonawczej na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących 

z posesji zamieszkałych Torunia oraz dodatkowej umowy, która umożliwiła wywiązanie się Gminy 

Miasta Toruń ze zobowiązania dostarczenia do spalarni wolumenu odpadów określonego 

w Porozumieniu międzygminnym z 2009 r.

Zgodnie z zawartą umową wykonawczą za zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina 

Miasta Toruń płaci Spółce rekompensatę, którą wstępnie wylicza się wg kosztów planowanych 

(rekompensata ex antę).

Pomimo niższej niż zaplanowano ilości odpadów, które odebrano z posesji zamieszkałych, 

ze względu na osiągnięcie niższych przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych zaplanowana 

rekompensata okazała się za mała aby pokryć koszty wraz z niedoborem amortyzacji do spłat rat 

kapitałowych. Wyliczony przez Spółkę niedobór wynosi prawie 428 tys. zł.

W tabeli nr 8 przedstawiono porównanie rekompensaty planowanej (ex antę), z rekompensatą 

wykonaną przed audytem (ex post).
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TABELA 8 ANALIZA REKOMPENSATY

Wyszczególnienie j.m.
Planowana 

rekompensata 
2019 r. ex antę

Wykonana 
rekompensata 
2019 r. ex post

1 2 3 4

Ilość odpadów do rekompensaty Mg/rok 49 900,4 48 910,6
Uzasadnione koszty operatora tys. zł 12 286,0 11 760,2

- w tym: koszty operacyjne tys. zł 11 800,4 11 448,9
fundusz rekultywacji tys. zł 53,6 0
koszty finansowe tys. zł 93,0 51,3
spłaty rat kapitałowych 
ponad wartość amortyzacji tys. zł 339,0 260,0

Przychody pomniejszające koszty tys. zł 2 905,7 1 952,2
- w tym sprzedaż surowców wtórnych i kompostu tys. zł 1 771,6 995,1

dotacje UE tys. zł 1 142,1 957,1

PRZYCHODY Z REKOMPENSATY tys. zł 9 380,3 9 380,3

JEDNOSTKOWA STAWKA ŚREDNIOROCZNA
ZAGOSPODAROWANIA W ZUOK zł/Mg 188,0 200,5

UZASADNIONE KOSZTY NETTO tys. zł 9 380,3 9 808,0

WYNIK ROCZNY tys. zł 0 -427,7

UZASADNIONE KOSZTY BRUTTO
tys. zł 10 130,7 10 592,6(uzasadnione koszty netto + 8% VAT)

Na spadek przychodów z odzysku surowcowego wpłynęły zmiany cen w 2 półroczu 2019 
roku, wyłączenie sortowni na okres realizacji inwestycji oraz coraz większe wymagania jakościowe 

recyklerów w stosunku do surowców przekazywanych do recyklingu. Jakość odbieranych odpadów 

nadal nie jest wysoka i nie nadąża za oczekiwaniami recyklerów i możliwościami sortowni 

bez automatyzacji linii sortowniczych. Między innymi stąd wynikła konieczność modernizacji sortowni 
i wyposażenie jej w separatory..

Dnia 30.12.2016 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Po uzyskaniu pozytywnej oceny 

aplikacji w dniu 13.09.2018 r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu. Uzyskane 

dofinansowanie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 7 198 956 zł, co stanowi 68% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. Zakres projektu obejmuje przede wszystkim modernizację sortowni 

odpadów, polegającą na wyposażeniu instalacji w separatory optyczne i separator balistyczny, oraz 

modernizację sita. Głównym celem modernizacji jest zwiększenie efektywności linii, czyli zwiększenie
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ilości wysortowanych surowców. Jest to niezbędny element do wypełnienia limitów w zakresie 

recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który docelowo w 2020 r. wyniesie 50 %. 

Pozostałe zadania obejmują montaż nowych wag samochodowych wraz z budową budynku obsługi 

wag, montaż myjni do kół i podwozi, zakup ładowarki teleskopowej, przeprowadzenie kampanii 

edukacyjnej. W październiku 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na najważniejsze zadanie 

w projekcie - Dostawa i zabudowa separatorów sortujących wraz z modernizacją sita bębnowego. 
W dniu 28.11.2018 r. upłynął termin składania ofert. W wyniku szczegółowej analizy oferty wybrana 

została firma Sutco-Polska Sp. z o.o. z wartością oferty 9 498 000 zł netto. Kontrakt na realizację 

zadania został podpisany 18 stycznia 2019 roku. Data zakończenia modernizacji to 25 listopad 2019 

roku, natomiast pozostałe zadania zostaną zrealizowane do końca II kwartału 2020 roku. W dniu 

11.10.2019 podpisano Aneks nr POIS.02.02.00-00-0032/16-01 do Umowy o dofinansowanie, którego 

przedmiotem jest zwiększenie wartości projektu do 14 904 490 zł oraz zwiększenie dofinansowania 

do 8 240 240 zł. co stanowi 68% kosztów kwalifikowanych projektu.

W celu odnowienia parku maszynowego ZUOK w dniu 30.11.2018 roku w Urzędzie 

Marszałkowskim złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Dostawa wyposażenia 

technologicznego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu”. W ramach 

projektu planowany jest zakup następujących maszyn: ładowarek kołowych (2 szt.), kompaktora 

do odpadów, mobilnego sita bębnowego do przesiewania kompostu oraz rozdrabniacza 

wolnoobrotowego do odpadów zielonych i wielkogabarytowych. Całkowita wartość projektu wynosi 

7 190 320 zł, wnioskowane dofinansowanie 4 981 782 zł.

Kolejną znaczącą działalnością Spółki realizowaną na terenach przyległych do ZUOK 

są usługi pochówku zwierząt domowych na cmentarzu dla zwierząt „Tęczowy las”. W trakcie całego 

omawianego roku dokonano 175 pochówków zwierząt domowych. Łącznie na cmentarzu dla zwierząt 

pochowanych jest 1234 zwierząt, w tym:

- 947 psów,

- 206 kotów,
- 81 pozostałych zwierząt domowych np. królik, mysz, żółw, fretka, świnka morska

4.4 OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Wszystkie procesy realizowane przez Spółkę nakierowane są na ochronę środowiska, jednak 

najwięcej nakładów finansowych i organizacyjnych skierowanych jest na zapobieganie i zmniejszanie 

negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Niewątpliwie największym sukcesem w zakresie działań środowiskowych w 2019 roku była 

modernizacja sortowni, realizowana w ramach projektu Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Toruniu. Celem projektu było:

- zwiększenie skuteczności - efektywności procesu sortowania odpadów, 

- zwiększenie ilości i podniesienie jakości odzyskiwanych surowców wtórnych, 

- zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych do składowania.
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Automatyzacja linii sortowniczej polegająca na wyposażeniu jej w separatory optyczne 
i balistyczne pozwoli na zwiększenie masy odpadów przekazywanych do recyklingu. Doświadczenia 

zakładów wyposażonych w automatyczne linie sortownicze wskazują, że możliwy jest odzysk frakcji 

materiałowych ze strumienia odpadów nawet do 90% ich udziału w strumieniu i wydzielanie tych 

frakcji materiałowych, które bez automatyzacji procesu trafiłby na składowisko.

Wymiernym efektem ekologicznym funkcjonowania składowiska odpadów jest utylizacja gazu 
składowiskowego. W 2019 r. Spółka pozyskała 391 689 Nm3 czystego metanu (średnia zawartość 

metanu w gazie składowiskowym wynosi ok. 39,88 %), który został przetworzony w około 1 368 MWh 

energii elektrycznej i 1 624 MWh energii cieplnej, co przekłada się na zmniejszenie zużycia surowca 

naturalnego na poziomie około 800 Mg węgla kamiennego. Są to niższe wyniki od uzyskanych w 2018 
roku. Na sytuację tą wpłynął zakaz składowania odpadów energetycznych na składowisku ZUOK 

i wyczerpujące się zasoby biogazu na Miejskim Składowisku Odpadów, po 10 latach od złożenia 
na nim ostatnich odpadów.

Nie bez znaczenia jest również fakt utrzymywania pozytywnych wyników monitoringu 

środowiskowego. Badania i pomiary wykonywane w ramach monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych potwierdzają zgodność sposobów prowadzenia procesów gospodarowania 

odpadami z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych i wymaganiach prawnych.

Kolejnym działaniem środowiskowym jest inwestowanie w nowy tabor do odbierania odpadów 
komunalnych spełniających najnowsze normy emisji spalin EURO 6, w tym zakup pięciu nowych 

pojazdów z silnikami napędzanymi paliwem gazowym CNG oraz jednego pojazdu z silnikiem 

napędzanym olejem napędowym. Efektem użytkowania nowoczesnego taboru, poza korzyściami 
dla środowiska (mniejsza emisja spalin, mniejszy hałas), jest również niższy koszt paliw oraz niższa 

opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach 
spalinowych.

Jednakże, pomimo osiągania dobrych efektów środowiskowych, należy pamiętać, że każda 

działalność gospodarcza nie pozostaje bez wpływu na środowisko, co w praktyce przekłada 

się m.in. na wysokość opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszonych przez Spółkę z tytułu: 

- składowania odpadów, 

- wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Łączna wysokość należnej opłaty za 2019 rok wyniosła 3 404 997 zł. Dominującym 

elementem jest opłata za składowanie odpadów (3 388 697 zł). Porównanie wielkości naliczonych 

opłat za korzystanie z poszczególnych elementów środowiska przedstawia poniższa tabela:

TABELA 9 PORÓWNANIE WIELKOŚCI NALICZONYCH OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH [ZŁ]

2018 2019
Składowanie 

odpadów
Wprowadzanie gazów / 

pyłów do powietrza
Składowanie 

odpadów
Wprowadzanie gazów / 

pyłów do powietrza

1 812 913 15 363 3 388 697 16 300
1 828 276 3 404 997
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Wzrost wysokości opłaty w 2019 roku nastąpił z uwagi na zwiększenie ilości odpadów 

przyjętych do składowania, w szczególności odpadów innych niż komunalne jak i pozostałości po 

przetworzeniu odpadów komunalnych oraz wzrost stawek opłaty za składowanie odpadów.

Poniżej przedstawiono krótkie rozliczenie opłat za składowanie odpadów.

TABELA 10 OPŁATY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW

Rodzaj 
odpadów

2018 2019

ilość (Mg) średnia 
opłata (zł/Mg) wartość (zł) ilość (Mg) średnia opłata 

(zł/Mg) wartość (zł)

Odpady 
komunalne 3 320 59,87 198 778 4 049 71,42 289 245

Odpady inne niż 
komunalne 10 869 43,13 468 820 17 762 86,27 1 532 305

Pozostałości po 
przetworzeniu 26 780 42,77 1 145 315 30 848 50,80 1 567147

W grupie składowanych odpadów, innych niż komunalne, w 2019 roku składowano nowe rodzaje 

odpadów, dla nowych klientów Spółki, o relatywnie wyższej stawce opłaty środowiskowej (np. popioły 

opłata 220 zł/Mg; Szlamy z obróbki metali 64,29 zł/Mg).

4.5 DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I MARKETINGOWA

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. zgodnie z zawartymi umowami na odbiór 

i unieszkodliwianie odpadów, w 2019 roku zorganizowało różnego typu działania edukacyjne, przede 

wszystkim dla mieszkańców gmin: Toruń, Wielka Nieszawka oraz Lubicz.

Dla mieszkańców powyżej wymienionych gmin przygotowano edukację w różnorodnej formie. 

Wyróżnić należy: lekcje poruszające tematykę odpadów, akcje, festyny, spotkania, imprezy. Działania 

te dostosowano do wieku odbiorców, charakteru zabudowy i miejsca zamieszkania oraz zakresu 

świadczonych usług. Dzieci, młodzież i dorośli zapoznali się z rodzajami i klasyfikacją odpadów, 

zasadami ich zbiórki, rodzajami pojemników i worków do selektywnego gromadzenia odpadów, 

funkcjonowaniem: Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Podstawową formą edukacji ekologicznej, prowadzonej od wielu lat przez Spółkę, 

są spotkania dedykowane głównie dzieciom i młodzieży, prowadzone na postawie autorskich 

scenariuszy zajęć. Odbywają się one w macierzystych placówkach oświatowych uczniów lub 

w Centrum Edukacji Ekologicznej EcoKid.

Zobowiązanie do przeprowadzenia działań edukacyjnych w roku 2019 zostało zrealizowane 

w następujący sposób:

- w Toruniu przeprowadzono 108 godzin zajęć dydaktycznych na terenie placówek o charakterze 

edukacyjnym, w tym: 72 godziny w Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania EcoKid w Toruniu oraz 36 godzin w toruńskich szkołach: SP nr 18 oraz SP nr 24.

Do CEE EcoKid przyjechało 896 uczestników z Torunia, natomiast w macierzystych 

placówkach uczniów przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne dla 788 osób. Łącznie w zajęciach 

uczestniczyły 1684 osoby z Torunia.
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- w gminie Wielka Nieszawka w edukacji uczestniczyło łącznie 627 osób, z czego 227 osób 

przyjechało do CEE EcoKid, a 400 osób zostało objęte przez spółkę edukacją w szkołach.

- z gminy Lubicz w zajęciach edukacyjnych w EcoKid uczestniczyło łącznie 1835 osób, 

w macierzystych placówkach oświatowych uczniów zorganizowano lekcje dla 61 osób. Łącznie 
działaniami edukacyjnymi w gminie Lubicz zostało objętych 1896 osób.

W roku 2019 zorganizowano 2 imprezy: „Wiosenne porządki z MPO” - w dniu 6 kwietnia 2019 

r. oraz „Sprzątanie świata z MPO” - w dniu 21 września 2019 roku. Pierwsza impreza została 

zorganizowana wiosną dla mieszkańców i polegała na uruchomieniu mobilnego PSZOKu, który 

przemieszczając się po dzielnicach Torunia, odbierał od mieszkańców odpady niebezpieczne oraz 

wielkogabarytowe. Odpady były także przyjmowane w punkcie w siedzibie spółki przy 

ul. Grudziądzkiej. Druga impreza - finał akcji „Sprzątanie Świata” - odbyła się na Rynku 

Nowomiejskim, gdzie zaprezentowaliśmy specjalistyczny sprzęt spółki. Podjęliśmy współpracę 

z Nadleśnictwem Dobrzejewice, które na swoim stoisku edukacyjnym prowadziło quiz wiedzy 

przyrodniczo-leśnej, w którym nagrodami były: książeczki o tematyce przyrodniczej, gadżety 
ekologiczne oraz sadzonki drzew leśnych.

Przy stoisku informacyjno-edukacyjnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. 

prowadziliśmy edukację z elementami zabawy, opracowaliśmy nowe karty pracy związane z tematyką 

ekologiczną i segregacją odpadów, dystrybuowaliśmy materiały edukacyjne (książeczki, ulotki, 

broszury). Wzbogacając środki przekazu będące nośnikami wiedzy wykorzystaliśmy koło fortuny oraz 

nową ściankę do wykonywania zdjęć, o tematyce edukacyjnej. Przeprowadziliśmy także konkurs 
rodzinny pn. „Wiem, jak segregować”.

W roku 2019 Spółka angażowała się także w inne formy działań edukacyjnych. Na 

zaproszenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika włączyliśmy się w odbywający się od 19 lat Toruński 
Festiwal Nauki i Sztuki, prowadząc warsztaty „Zero waste = zero śmieci. Jeden zero dla środowiska” 

w dniach: 25 i 26 kwietnia. W dniu 10 maja braliśmy aktywny udział w Dniach Otwartych Funduszy 

Europejskich, przeprowadzając zajęcia edukacyjne dla dzieci w Centrum Edukacji Ekologicznej 

EcoKid. Ponadto nasze stoisko edukacyjno-informacyjne wystawiliśmy podczas następujących 

wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Torunia: Astro Festyn - Rudak Dzieciom (25 maja), piknik 
przy Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, Dzień Ochrony Środowiska na Błoniach Nadwiślańskich 

(8 czerwca) oraz rodzinny Festyn Parafialny w Czerniewicach ( 9 czerwca).

Ponadto na zaproszenie Książnicy Miejskiej w Toruniu przeprowadziliśmy prelekcję na temat 
zapobiegania powstawaniu odpadów w ramach akcji „50 plus kultura” w dniu 28 września. Następnie 

dwukrotnie zorganizowaliśmy warsztaty „Segreguj odpady z szopem Sortkiem” (22.10 i 16.12), 

w których udział wzięło 67 osób. Pierwsze spotkanie odbyło się w Filii Książnicy w Szpitalu 

Dziecięcym dla małych pacjentów i ich opiekunów, natomiast drugie w Filii nr 16 - udział wzięły dzieci 
6-letnie.

W związku z organizacją tych warsztatów ilość osób edukowanych wzrosła w Toruniu do 1 750.

W zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej EcoKid w roku 2019 uczestniczyły 3 073 osoby.

Łącznie w podstawowej działalności edukacyjnej uczestniczyło 4 389 osób.
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W roku 2019 przeprowadzono druk i dystrybucję ulotek - w grudniu wydrukowano ulotki 

z harmonogramem na rok 2020 oraz informacjami na temat Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, funkcjonujących w Toruniu.

Ulotki zostały, zgodnie z umową, rozdystrybuowane do wszystkich gospodarstw domowych 

na terenie Gminy Toruń. Każdorazowo w zabudowie jednorodzinnej ulotki otrzymało 9 889 

gospodarstw domowych, natomiast w zabudowie wielorodzinnej -71 864 gospodarstw domowych. 

Ulotki w liczbie 4000 opracowane dla zabudowy wielorodzinnej oraz 2000 sztuk dedykowane dla 

zabudowy jednorodzinnej zostały przekazane do WGK UMT.

Zgodnie z umową, wydrukowaliśmy plakaty edukacyjno - informacyjne poruszające 

problematykę toruńskich PSZOK-ów Dystrybucja plakatów do spółdzielni i wspólnot odbyła się 

w grudniu. Plakaty w łącznej ilości 4000 sztuk przekazaliśmy następującym spółdzielniom 

i wspólnotom : SM „Kopernik”, MSM, SM „Rubinkowo”, SM „Na Skarpie”, SM „Metalchem”, TTBS, 

Zarząd Nieruchomości Toruńskich, ZGM, KR DOM Robert Domosławski, ZGM BOM III Drzymały, 

ZGM BOM I, SM Geofizyka, SM Wojska Polskiego, Zarząd Nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, 

SM Katarzynka, SM Rusałka, Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów, SM Nowa, SM Komendy 

Straży Pożarnej, SM Spomasz, SM Komunalnik, SM Pracowników Oświaty ZNP, Przedsiębiorstwo 

Inwestycyjne BUD-TECH, SM Flisak, SM DOM, GER INVEST, SM Geofizyka.

Ponadto 350 sztuk plakatów przekazaliśmy do WGK UMT.

Podejmowane działania edukacyjne były wspierane poprzez dystrybucję gadżetów 

zakupionych w 2019 roku, opatrzonych logo MPO: toreb ekologicznych, breloczków w formie latarki 

ze światłem LED, zielonych przyborników na długopisy, trójkolorowych trójkątnych zakreślaczy, 

różnobarwnych ołówków drewnianych z kolorową główką zwierzątka lub cyferką, temperówek 

w kształcie pojemnika na odpady, długopisów z zabawną główką. Gadżety zakupiono w łącznej ilości 

1500 sztuk.

Na podstawie umowy z EKOPUNKT Organizacja Odzysku Opakowań na rok 2019 zakupiono: 

pomoce dydaktyczne promujące m.in. segregację i recykling oraz wyposażenie niezbędne 

do prowadzenia plenerowych działań edukacyjnych, stojaki na ulotki formatu A4 oraz A5, a także 

zakupiono zawieszki samochodowe, promujące prawidłowe postępowanie z odpadami.

Działania edukacyjne zostały wpisane również do projektu Rozbudowa ZUOK, realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka 

odpadami komunalnymi. W roku 2019 wprowadzono panel tematyczny do wszystkich lekcji w centrum 

Edukacji Ekologicznej EcoKid, dotyczący zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wyprodukowano 

i następnie emitowano w telewizji regionalnej spoty informacyjno-edukacyjne.
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5. INWESTYCJE
Spółka w 2019 roku realizowała zakupy inwestycyjne, zgodnie z Uchwałą nr 3/2019 z dnia 

05.06.2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, przyjmującą Wieloletni Plan Inwestycyjny 

na lata 2019-2020. Plan zadań inwestycyjnych na 2019 r., zgodnie z WPI, został przyjęty uchwałą 

nr 23 Rady Nadzorczej w dniu 25 czerwca 2019 roku. Kwota wydatkowana na inwestycje w okresie 

sprawozdawczym wyniosła 14 601 tys. zł. W ramach planu zrealizowano rozbudowę ZUOK zgodnie z 
harmonogramem na kwotę 9 665 tys., zakupiono maszyny, urządzenia i wyposażenie na kwotę 298 

tys., zakupiono środki transportu na kwotę 4 433 tys. w ilości 6 sztuk (w tym 5 sztuk napędzanych 
CNG) oraz roboty budowlane na kwotę 205 tys.

Z zatwierdzonego planu nie zostały zrealizowane dwa zadania:

- montaż detektorów w hali sortowni, z uwagi na modernizację linii sortowniczej, która zakończyła 

się w listopadzie 2019 roku nie było możliwości wykonania projektu i zamontowanie czujników 
do końca roku. Prace będą prowadzone w roku 2020,

- budowa pojemników podziemnych, z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne 

w Ministerstwie Infrastruktury (uzyskanie pozwolenia na odstępstwa od umiejscowienia inwestycji 

w stosunku do istniejącej zabudowy) w celu uzyskania pozwoleń na budowę. Planowane 
rozpoczęcie prac nastąpi od drugiego kwartału 2020 roku.

TABELA 11 WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp. Wyszczególnienie Plan 
w tys. zł

Wykonanie 
w tys zł

W 
%j 2 3 4 5

1. ROZBUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W TORUNIU 9 694 9 665 99,70

1.1 modernizacja linii sortowniczej
9 500 9 498 99,981.2 modernizacja sita bębnowego

1.3 przyłącze kablowe wraz z rozdzielnią 63 63 100,00
1.4 działania informacyjno-promocyjne 5 3 60,00
1.5 kampania edukacyjna 68 43 63,24
1.6 jednostka realizująca projekt 58 58 100,00
2. MASZYNY, URZĄDZENIA 1 WYPOSAŻENIE 439 300 68,34

2.1 kontenery do gromadzenia odpadów 91 85 93,41
2.2 odchwaszczarka na ramieniu hydraulicznym 18 16 88,89
2.3 oprogramowanie i urządzenie (RODO, GPS) 85 84 98,82
2.5 monitoring składowiska 90 88 97,78
2.6 modernizacja suwnic pomostowych 35 27 77,14
2.7 montaż detektorów w hali sortowni 120 0 0,00
3. ŚRODKI TRANSPORTU 4 433 4 433 100,00

3.1 pojazdy hakowe (kontenerowe) 998 998 100,00
3.2 pojazdy bezpyłne (śmieciarki) 3 385 3 385 100,00
3.5 przebudowa pojazdu na hakowy 50 50 100,00
4. ROBOTY BUDOWLANE 410 208 50,73

3.1 budowa pojemników podziemnych na terenie Zespołu 
Staromiejskiego 200 12 6,0

3.2 droga na składowisku 60 56 93,33
3.3 cmentarz dla zwierząt - rozbudowa 150 140 93,33

RAZEM 14 976 14 606 97,53
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6. SYTUACJA EKONOMICZNA

6.1 SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

Bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 

88 999,85 tys. zł. Jest to kwota wyższa o 14 336,95 tys. zł w stosunku do sumy bilansowej na koniec 

2018 roku.

Powodem wzrostu sumy bilansowej o 19,2 % jest przede wszystkim wzrost stanu środków 

trwałych w aktywach trwałych o 9 238,87 tys. zł. Związane jest to z sytuacją, gdy wartość 

nowoprzyjętych środków trwałych z inwestycji jest wyższa od rocznej amortyzacji odpisanej 

od istniejącego majątku. Sytuacja taka miała miejsce w 2019 roku.

Stan środków pieniężnych jest cały czas wysoki i bezpieczny dla utrzymania płynności 

finansowej przy obecnym poziomie należności i zobowiązań.

AKTYWA

W 2019 roku aktywa trwałe stanowiły 76,93 % udziału w majątku Spółki. Udział aktywów 

trwałych w całości majątku Spółki uległ obniżeniu o 2,4%. Nastąpił wzrost aktywów trwałych głównie 

w grupie urządzeń technicznych i maszyn (o 85,93 %), oraz środków transportowych (o 42,54%). 

Strukturę rzeczowego majątku trwałego przedstawia poniższy wykres:

WYKRES 12 STRUKTURA TRWAŁEGO MAJĄTKU RZECZOWEGO [%]

0,05% Bi budynki i lokale

□ urządzenia techniczne i 
maszyny

□ środki transportowe

□ grunty

pozostałe

Na dzień bilansowy aktywa obrotowe zamknęły się kwotą 20 532,70 tys. zł i zwiększyły się 

w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 5 098,1 tys. zł. Wzrost nastąpił głównie w stanie należności 

krótkoterminowych o przeszło 110%.

Wartość zapasów w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła 

o 242,5 tys. zł i na koniec roku obrotowego wynosiła 713,8 tys. zł. Zapasy materiałów dotyczyły 
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głównie materiałów uszarstniających przeznaczonych do realizacji zadań związanych z Akcją Zimową. 
Ze względu na warunki pogodowe materiały te nie zostały zużyte w roku 2019

Na dzień 31.12.2019 roku należności krótkoterminowe wykazywały saldo 8 850,6 tys. zł, w 

tym należności z tytułu dostaw, robót i usług 4 315,51 tys. zł. Należności terminowe w kwocie 

3 677 481,73 zł to głównie zobowiązania gmin, w których prowadzona jest obsługa systemów 

gospodarowania odpadami. Należności przeterminowane to kwota 635 342,59 zł (w tym: 

postępowania upadłościowe i likwidacyjne na kwotę 56 548,22 zł; należności na dzień bilansowy 

przeterminowane do 60 dni na kwotę 407 841,38 zł, od 61 do 180 dni na kwotę 86 967,62 zł, od 181 
do 1 roku na kwotę 53 176,93 zł, powyżej roku na kwotę 30 808,44 zł).

Dzięki działaniom windykacyjnym prowadzonym przez Spółkę systematycznie poprawia się 
sytuacja w zakresie zadłużeń powyżej 1 roku. W innych przedziałach czasowych utrzymuje się na 
podobnych poziomach jak w latach ubiegłych. ..........

Na dzień 31.12.2019 roku największe przeterminowane zobowiązania wobec Spółki mieli 
następujący klienci:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kateso - 28.149,92 zł (prowadzone jest postępowanie 

egzekucyjne; w chwili obecnej podejmowane są działania mające na celu doprowadzenie do 

licytacji nieruchomości należących do dłużnika; z informacji od Komornika Sądowego wynika, 

iż mimo że dłużnik ma kilkunastu wierzycieli, to jednak jego majątek daje szanse na 
zaspokojenie należności),

GREENTECH S.A. - 23.439,99 zł (złożony pozew sądowy),

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika — 9.733,44 zł (z należności wymagalnych do 
dnia 31.12.2019 r. pozostało do zapłaty 1.160,72 zł),

TT Market Spółka z o.o. - 9 582,71 zł (trwa postępowanie egzekucyjne),

Niewiadomski Henryk -6.181,67 zł (trwa postępowanie egzekucyjne),

ROMA Sp. z o.o. - 6.111,08 zł (trwają przedsądowe działania windykacyjne; w dniu 
14.02.2020 zostało wysłane pismo do dłużnika w celu złożenia przez niego deklaracji terminu 

spłaty zadłużenia). Brak odpowiedzi spowoduje złożenie pozwu o zapłatę),

Zawadzka Paulina - 5.097,34 zł (trwa postępowanie egzekucyjne),

Szkoła Podstawowa nr 8 - 4.963,41 zł (zadłużenie zostało spłacone),

GARGOUILLE KAROL DOICZMAN - Konserwacja i Restauracja Obiektów Zabytkowych - 
4.464,00 zł (trwa postępowanie egzekucyjne),

ROBOTY ZIEMNE SZYMONIAK GRZEGORZ - 4.395,00 zł (trwa postępowanie sądowe).

W 2019 roku do Sądu Rejonowego w Toruniu złożono 179 pozwów o zapłatę na łączną kwotę 
130 623,18 zł.
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PASYWA

W strukturze pasywów wzrósł udział zobowiązań długoterminowych w kapitale obcym 

z 19,1 % w 2018 roku do 22,1 % w roku sprawozdawczym. Jest to wynik zaciągnięcia w 2019 roku 

kredytów na sfinansowanie inwestycji w środki trwałe - rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych oraz środków transportu.
Suma spłaconego kredytu i pożyczek w 2019 roku wyniosła łącznie 2 378,63 tys. zł. w tym:

- NFOŚiGW

- WFOŚiGW

- BOŚ O/Toruń

1 040,3 tys. zł

1 101,4 tys. zł

236,9 tys. zł

Łączna wartość zobowiązań pożyczkowych i kredytowych pozostała do spłaty na dzień

31.12.2019 roku stanowi kwotę 13 151,1 tys. zł....................................................................................

Pożyczki i kredyty były spłacane terminowo. Nie istnieje zagrożenie terminowości spłat. 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Spółki za 2019 rok wynoszą 4 322,0 tys. zł.

Inne zobowiązania finansowe długoterminowe w kwocie 1 267,1 tys. zł to raty kapitałowe 

pozostałe do spłaty za nabycie taboru specjalistycznego w formie leasingu.

Zobowiązania długoterminowe na łączną kwotę 11 443,5 tys. zł dotyczyły pożyczek 

i kredytów zaciągniętych na realizację projektów "Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Toruniu” 

i „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu”, rozbudowę 

kompostowni bioodpadów oraz rat kapitałowych leasingu.

Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły w porównaniu do 2018 roku o kwotę 5 362,1 tys. zł. 

Nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu: dostaw i usług, podatków i innych świadczeń.

Zobowiązania krótkoterminowe dotyczą w szczególności:

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług 5 653,3 tys. zł
powyższe zobowiązania dotyczą głównie: paliwa, energii, wody, części zamiennych, 

podwykonawstwa
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 824,4 tys. zł

- zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2 974,7 tys. zł

- zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5 060,5 tys. zł

Wszystkie zobowiązania Spółki są regulowane terminowo.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2019 roku wykazują wartość 

21 880,09 tys. zł. Wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego o kwotę 

3 972,33 tys. zł w wyniku rozliczania przez kolejny rok dotacji ze środków Funduszu Spójności 
dotyczącej projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” oraz otrzymanej dotacji 

w wysokości 6 458,64 tys. zł. na projekt „Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu”. Są to główne pozycje rozliczeń międzyokresowych, reszta to rozliczenia 

pozostałych dotacji.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku 

wykazuje zysk netto w kwocie 69,4 tys. zł. Zysk ten jest niższy od zrealizowanego w 2018 roku, który 
wyniósł 139,0 tys. zł.

W strukturze kosztów w Spółce dominowały koszty wynagrodzeń, koszty usług obcych oraz 
koszty zużycia materiałów. Na taką strukturę duży wpływ wywiera specyfika wykonywanych przez 

Spółkę usług opartych w szczególności na zasobach ludzkich i pracy taboru. Przyrost kosztów 

w 2019 roku wiąże się głównie ze wzrostem opłat i podatków o 41% (wzrost dotyczy głównie opłaty 

środowiskowej), kosztów usług obcych o 23% (wzrost usług podwykonawców i usług remontowych).

Strata brutto ze sprzedaży w 2019 r. wyniosła 2 014 tys. zł, a w roku 2018 r. 1 891 tys. zł. 

Pozostałe koszty operacyjne uległy w 2019 r. zwiększeniu w stosunku do 2018 r. Pozostałe przychody 

operacyjne, gdzie najwyższy udział mają dotacje, w 2019 roku nieznacznie wzrosły, natomiast 

przychody finansowe znacząco spadły. Spadły również koszty finansowe. Po ich uwzględnieniu zysk 

z działalności gospodarczej wyniósł 144,7 tys. zł wobec 265,5 tys. zł w 2018 roku. Przyczyny 

ukształtowania się wyniku finansowego szerzej omówione są w kolejnym podrozdziale.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

W wyniku przepływów pieniężnych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej 
zwiększyły się zasoby środków pieniężnych o kwotę 62 tys. zł. O ich minimalnym wzroście 

zadecydowały przepływy z działalności finansowej Spółki (m. in. spłaty leasingów, kredytów i 

pożyczek, wypłata dywidendy). Spółka utrzymuje zasoby środków pieniężnych na podobnym poziomie 
jak w latach ubiegłych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał podstawowy Spółki w 2019 roku uległ zwiększeniu z tytułu aportu o 873 tys. zł.

Kapitał zapasowy Spółki zwiększył się o 13,9 tys. zł. wskutek podziału zysku wypracowanego 
w roku 2018.

Kapitały rezerwowy i z aktualizacji wyceny nie zmieniły wartości nominalnych.

Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe wielkości z bilansu sporządzonego na dzień 

31.12.2019 roku, rachunku zysków i strat oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Spółki, 

jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za dwa poprzednie lata.
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TABELA 12 PODSTAWOWE WIELKOŚCI Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat 
oraz bilansu (w tys. zł)

2017 2018 2019

1 Przychody ze sprzedaży netto 49 070,69 49 695,32 56 163,50

2 Przychody ze sprzedaży produktów materiałów i usług 49 036,90 49 750,37 55 829,55

3 Wynik brutto na sprzedaży -796,36 -1891,40 -2 014,54

4 Wynik na działalności operacyjnej 1 536,72 526,03 395,93

5 Wynik finansowy netto 864,55 139,02 69,40

6 Aktywa ogółem 78 691,44 74 662,90 88 999,85

7 Aktywa trwałe 62 920,52 59 228,28 68 467,15

8 Aktywa obrotowe 15 770,92 15 434,62 20 532,70

9 Zapasy 630,94 471,33 713,83

10 Kapitał własny 37 038,03 36 399,06 37 216,34

11 Należności krótkoterminowe 4 331,48 4 196,64 8 850,58

12 Zobowiązania ogółem (kapitał obcy) 41 653,41 38 263,84 51 783,52

13 Zobowiązania krótkoterminowe 10 652,65 11 378,62 16 740,74

14 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 405,25 2 087,08 5 653,32

15 Amortyzacja 6 140,22 6 104,46 6 270,73

37

Sprawozdanie Zarządu z dziafaCności M!PO Sp. z o. o. w ‘Toruniu za 2019 roli



TABELA 13 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

1 Wskaźniki struktury aktywów j.m. 2017 2018 2019

-
Wskaźnik udziału majątku trwałego w 
majątku całkowitym - aktywa trwałe / 
aktywa ogółem

% 79,96% 79,33% 76,93%

- Podstawowy wskaźnik struktury majątku - 
aktywa trwałe / aktywa obrotowe krotność 3,99 3,84 3,33

II
Wskaźniki oceny stopnia 
zadłużenia i struktury 
finansowania majątku

j.m. 2017 2018 2019

i Wskaźnik pokrycia majątku trwałego 
kapitałem - kapitał własny /aktywa trwałe krotność 0,59 0,61 0,54

- Wskaźnik źródeł finansowania kapitał 
własny/ kapitał obcy krotność 0,89 0,95 0,72

- Wskaźnik ogólnego zadłużenia 
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem krotność 0,53 0,51 0,58

- Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - 
zobowiązania ogółem /kapitał własny krotność 1,12 1,05 1,39

III Wskaźniki płynności finansowej j.m. 2017 2018 2019

-
Wskaźnik płynności szybki aktywa 
obrotowe - zapasy / zobowiązania 
krótkoterminowe

krotność 1,42 1,32 1,18

-
Wskaźnik płynności gotówkowej aktywa 
obrotowe - zapasy - należności / 
zobowiązania krótkoterminowe

krotność 1,01 0,95 0,66

IV Wskaźniki efektywności 
gospodarowania j.m. 2017 2018 2019

- Wskaźnik marży netto (ROS) wynik 
finansowy netto /przychody ze sprzedaży % 1,76 0,28 0,13

- Stopa zwrotu aktywów wynik finansowy 
netto / aktywa ogółem % 1,10 0,19 0,08

- Stopa zwrotu kapitału własnego wynik 
finansowy netto / kapitał własny % 2,33 0,38 0,20

Wynik przed kosztami odsetek i 
amortyzacji wynikną działalności 
operacyjnej + amortyzacja

tys. zł 7 677 6 630 6 667

Analiza powyższych wielkości wykazuje, że nie wystąpiło znaczące pogorszenie wskaźników. 

Przedsiębiorstwo znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej, niezagrażającej funkcjonowaniu firmy.
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6.2 REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ OKREŚLONYCH PLANEM SPÓŁKI

Plan Spółki na 2019 rok Rada Nadzorcza uchwaliła 31 stycznia 2019 roku. Uchwalenie planu 

poprzedzone było procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 256 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 

20.09.2017 roku.

Spółka zrealizowała przychody o 1,8% wyższe niż w planie. Wzrost usług zanotowano w 

odbiorze i zagospodarowaniu odpadów. Ta podstawowa działalność pomimo spadku sprzedaży 

surowców wtórnych pokryła niższe zakresy usług oczyszczania (głównie letniego) oraz wpływy ze 

sprzedaży energii odnawialnej. Rozwój usług dotyczył głównie pozyskiwania odpadów do 

zagospodarowania na składowisku, z których dominujący udział stanowiły odpady inne niż 

komunalne.

W zakresie kosztów rodzajowych założono wzrost zużycia materiałów w stosunku do 2018 

roku o 6,3%, usług obcych o 24,1%., podatków i opłat 1,3% Założono środki na wzrost wynagrodzeń 

o 7,8%, razem ze skutkami podwyżek z roku 2018 i zaplanowanych na lipiec 2019 r. Zaplanowano 

przekroczenie wyniku rocznego w stosunku do osiągniętego w 2018 roku o 11,2%.

Realizacja podstawowych wielkości zaplanowanych w tabeli nr 1 planu Spółki przedstawia 

poniższa tabela:
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TABELA 14 REALIZACJA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI PLANU FINANSOWEGO [TYS. ZŁ.]

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE
2018

PLAN NA 
2019

WYKONANIE
2019

WYKONANIE 
2019 DO 

PLANU 5/4
1 2 3 4 5 6

k. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym: 49 695 55 191 56164 101,8

1) Letnie i zimowe oczyszczanie ulic 3 853 3 850 3 447 89,5
y Odbiór i zagospodarowanie odpadów 43 814 48 910 50 446 103,1
y Pozostałe przychody 2 028 2 431 2 270 93,4
B. Koszty działalności operacyjnej 51587 56 724 58 178 102,6
1. Amortyzacja 6 104 6 490 6 271 96,6
II. Zużycie materiałów i energii, w tym: 7 672 7 508 8 029 106,9
a) materiały 7 032 6 840 7 326 107,1
b) energia 640 668 703 105,2
III. Usługi obce, w tym: 13 821 17 152 16 999 99,1
a) usługi remontowe 109 200 150 75,0

zagosp. odpadów w obcych instalacjach 11127 13 963 13 286 95,2
c) podwykonawcy 853 980 1081 110,3
d) pozostałe usługi obce 1733 2 009 2 483 123,6
IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 867 3 916 5 440 138,9
o) podatek od nieruchomości i uźytk. wieczyst. 1512 1540 1531 99,4

podatek od środków transportowych 108 110 115 104,5
c) opłata za korzystanie ze środowiska 1813 1800 3 389 188,3
d) pozostałe opłaty 434 466 405 86,9
V. Wynagrodzenia 15 730 16 963 16 874 99,5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 848 4 080 3 955 96,9
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 527 595 574 96,5
o) ubezpieczenia 497 560 549 98,0

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 20 36 180,0
c. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 891 -1 533 -2 014 -
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 724 2 638 2 741 103,9
E. Pozostałe koszty operacyjne 307 361 331 91,7
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 526 744 396 53,2
G. Przychody finansowe 73 39 26 66,7
H. Koszty finansowe 334 333 277 83,2

1. Zysk (strata) brutto na działalności 
gospodarczej 265 450 145 32,2

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 -
K. Zysk (strata) brutto 265 450 145 32,2
L. Obowiązkowe zmniejszenia zysku 126 126 75 59,6
M Zysk (strata) netto 139 324 70 21,6
A) Przychody ogółem (suma pozycji: A, D, G) 52 492 57 868 58 931 101,8
B) Koszty ogółem (suma pozycji: B, E, H) 52 228 57 418 58 786 __  102,4
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Wyjaśnienia zmian w układzie i wartości zaplanowanych przychodów oraz przekroczeń planowanych 

kosztów za 2019 rok:

Ad A.
1) zaplanowane przychody dla usług zimowych dla MZD zostały nieznacznie przekroczone, ale 

duży spadek ilości usług oczyszczania letniego spowodował wykonanie planu na poziomie 

89,5% co łącznie na przychodach z letniego i zimowego oczyszczania daje saldo do planu 

- 403 tys. zł.
2) uzyskano wyższe niż planowane przychody z usług odbioru i zagospodarowania odpadów 

o 1 536 tys. zł. Dotyczyło to głównie klientów komercyjnych.
3) Z uwagi na niższe niż planowano pozyskanie biogazu przychody z tej działalności wykonano 

o 161 tys. poniżej planu.

Ad B. I amortyzacja - wykonanie niższe o 219 tys zł od zaplanowanych w związku z późniejszym 

rozpoczęciem amortyzacji nowych środków trwałych

Ad B. II. a) materiały - wyższe o 486 tys. zł od zaplanowanych wykonanie związane z podwyżką cen 

paliw oraz większą ilością usług w 2019 roku:

- paliwa o 247 tys. zł więcej niż zaplanowano z uwagi na wzrost cen i ilość zrealizowanych usług,

- części zamienne o 212 tys. zł związane z wyższym wyeksploatowaniem aut - częstsze awarie,
- środki uszarstniające o 214 tys. zł w związku z ponadplanowym wykonaniem usług zimowych 

w I półroczu,
- meble i sprzęt RTV, AGD i komputerowy wykonanie niższe o 86 tys. zł - podjęto decyzję 

o przeniesieniu zakupu komputerów na 2020 r.,
- saldo na pozostałych materiałach wynosi -101 tys. zł,

Ad B. II. b) energia - zużycie wyższe o 35 tys. zł od zaplanowanych:

- energia elektryczna o 14 tys. więcej - z powodu złej jakości gazu składowiskowego 

i w konsekwencji licznych wyłączeń agregatów, zamiast zużycia energii z własnej produkcji trzeba 

było kupować energię elektryczną, po wyższej cenie
- ścieki o 19 tys. zł więcej z uwagi na pożar na składowisku - spływająca woda trafiła do odcieków 

i została odprowadzona do kanalizacji.

Ad B. III. b) zagospodarowanie w obcych instalacjach o 677 tys. zł mniej niż w planie
- większa ilość odpadów innych niż komunalne poddanych zagospodarowaniu poprzez składowanie, 

- wyczerpany limit roczny ilości odpadów do ZTPOK i i brak chętnych do utylizacji pozostałości po 

przetworzeniu odpadów o kaloryczności pow. 6 MJ.

Ad B. III. c) podwykonawcy o 101 tys. zł wyżej niż w planie

- wyższe koszty podwykonawstwa spowodowane zwiększoną ilością usług zimowych

Ad B. III. d) pozostałe usługi obce o 474 tys. zł więcej niż w planie

- wzrost cen usług transportowych o 30 tys. zł,

- wzrost napraw o 13 tys. zł,
- wzrost czynszów o 277 tys. zł (w tym wyższy, niż planowany) czynsz za MSO,
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- wzrost usług na ZUOK w związku z większą ilością przyjętych odpadów o 125 tys. zł (wynajem 
ładowarki teleskopowej - 10 tys. zł, rozdrabniacza - 95 tys. zł, przesiewacza - 20 tys. zł,

- nieplanowany audyt rekompensaty za 2018 rok - 23 tys. zł,
- saldo pozostałych usług wzrost o 6 tys. zł.

Ad B. IV. c) opłata środowiskowa (za składowanie odpadów) o 1 589 tys. zł wyżej niż w planie 

wzrost ilości odpadów przekazanych do składowania, z jednoczesnym uzyskaniem wyższych 
przychodów i dodatniego wyniku finansowego Spółki

Ad B.V. Wynagrodzenia o 89 tys. zł mniej niż zaplanowano

- mniejsze o 18 tys. zł wynagrodzenia zarządu,

- mniejsze o 55 tys. zł nagrody jubileuszowe i odprawy (przesunięte w czasie),

- mniejsze o 47 tys. zł wynagrodzenia pracowników - niższe wykonanie planu zatrudnienia,

- wzrost kosztów umów-zleceń o 31 tys. zł. (nieplanowana umowa z administratorem danych 
osobowych).

Ad B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia o 125 tys. zł mniej niż zaplanowano

- mniejsze o 95 tys. zł ZUS,

- mniejsze o 30 tys. zł pozostałe świadczenia (w tym niższa kwota na PPE).

Ad B. VII Pozostałe koszty rodzajowe o 21 tys. zł mniej niż w planie

- niższa o 11 tys. zł kwota na ubezpieczenia,

- niższa o 10 tys. zł kwota na delegacje i kilometrówki.
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TABELA 15 SPRZEDAŻ, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCIACH 
ŚWIADCZONYCH NA RZECZ GMT [ TYS. ZŁ.]

LP WYKAZ USŁUG
SPRZEDAŻ 

2019
KOSZTY 

2019
WYNIK 

2019

1 Oczyszczanie MZD 1 141 1 274 -133

1 Oczyszczanie mechaniczne letnie 334 428 -94

2 Oczyszczanie ręczne letnie 324 530 -206

3

Pozostałe usługi oczyszczania (oczyszczanie parkingów, 
torowisk, przejść podziemnych, zbieranie psich odchodów, 
usuwanie gum do żucia, usuwanie zanieczyszczeń po 
kolizjach drogowych, mycie deptaka i mycie płyt 
granitowych na Starówce)

483 317 167

II Akcja Zima - MZD 2114 2 029 85
1 Mechaniczne oczyszczanie zimowe 1 538 1 372 166

2 Ręczne oczyszczanie zimowe 279 282 -4

Wywóz śniegu i praca sprzętu ciężkiego 3 3 -1

4
Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni, usunięcie 
materiału uszarstniającego (piasku)

294 370 -76

III Pozostałe usługi MZD 994 1 002 -8
1 Eksploatacja i opróżnianie koszy ulicznych 423 539 -116

2
Opróżnianie i dezynfekcja pojemników do psich 
odchodów . . .

33 38 -5

3
Pozostałe [usługi transportowe, usuwanie wraków, 
najmy, dzierżawy i inne]

537 425 113

IV Odbiór i zagospodarowanie odpadów 20 962 22 753 -1 791

1 Przychody z umowy odbioru odpadów 7 212 7 931 -719

2
Przychody z umowy wykonawczej 
zagospodarowania odpadów

9 380

2a w tym: rekompensata ex antę za 2018 r. 9 380

2 b
w tym: rekompensata dodatkowa z umowy 
WGK/GO/02

0
14 823 -1 073

3
Przychody z refakturowania dostaw bezpośrednich 
doZTPOK

3 375

4
Przychody ze sprzedaży z przypadających na GMT 
surowców wtórnych i pozostałych przychodów 
wynikających ze strumienia powierzonego

993

V
Pozostałe przychody i koszty operacyjne i 
finansowe przypadające na usługi l-IV

1 125 270 945

RAZEM SPRZEDAŻ, KOSZTY I WYNIK NA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - GMT 26 427 27 329 -902

Usługi oczyszczania letniego i pozostałe usługi świadczone dla MZD przyniosły stratę z uwagi 

na ograniczenia ze strony największego klienta, tj. MZD. Przekroczono natomiast planowany poziom 

przychodów z usług zimowych. Jedną z przyczyn są nierentowne ceny na niektóre usługi. Już w lipcu 

2018 roku Zarząd Spółki skierował do MZD wniosek o zmianę cen rozliczania najbardziej 

deficytowych usług - oczyszczania ciągnikami. Podobne pismo Zarząd wystosował w grudniu 2019 r. 

Do końca 2019 roku nie otrzymaliśmy zgody na stosowanie cen, o które Zarząd MPO Sp. z o.o. 

wnioskował. Nadal więc świadczymy usługi fakturując mniej niż płaci MPO za wynajem ciągników 

w przypadku konieczności świadczenia usług w wielu miejscach jednocześnie.
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W przypadku odbioru i zagospodarowania odpadów na usługach z gminą Toruń Spółka 

poniosła stratę na sprzedaży. Rekompensata zaplanowana i wypłacona w 2019 za zagospodarowanie 

odpadów z posesji zamieszkałych Torunia, na podstawie umowy wykonawczej, nie pokryła kosztów 

faktycznej realizacji, głównie z powodu znacznego spadku przychodów z surowców wtórnych.

TABELA 16 SPRZEDAŻ, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY NA REALIZOWANYCH 
DZIAŁALNOŚCIACH [TYS. ZŁ.]

L 
P.

Rodzaje 
prowadzonej 
działalności

Przychody Koszty Wynik na sprzedaży 
z działalności

Wyko 
nanie 
roku 
2018

Plan 
roku 
2019

Wyko 
nanie 
roku 
2019

Wyko 
nanie 
roku 
2018

Plan 
roku 
2019

Wyko 
nanie 
roku 
2019

Wyko 
nanie 
roku 
2018

Plan 
roku 
2019

Wyko 
nanie 
roku 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3-6 10=4-7 11=5-8

1)

Letnie 
i zimowe 
oczyszczanie 
ulic

3 853 3 850 3 447 3 778 3 720 3 460 75 130 -12

2)

Odbiór 
i zagospoda
rowanie 
odpadów

43 814 48 910 50 446 45 459 50 412 51618 -1 645 -1 503 -1 172

3)
Pozostałe 
działalności

2 028 2 431 2 270 2 350 2 591 3 101 -322 -160 -830

RAZEM 
prowadzone 
działalności

49 695 55 191 56 164 51587 56 723 58 178 -1 892 -1 532 -2 014

Spółka osiągnęła wzrost przychodów w odbiorze i zagospodarowaniu oraz spadek 

w pozostałych rodzajach działalności. W odbiorze i zagospodarowaniu osiągnięto wzrost przychodów 

w stosunku do planu o 1 536 tys. zł przy wzroście kosztów do planu o 1 206 tys. zł (tu głównie, bo aż 
o 1 589 tys. zł przekroczono planowany koszt opłaty za korzystanie ze środowiska, spowodowany 

znacznie wyższą ilością odpadów przyjętych na ZUOK). W Letnim i zimowym oczyszczaniu 

zanotowano spadek kosztów (niższy niż spadek przychodów) natomiast w pozostałych 
działalnościach mimo spadku przychodów nastąpił wzrost kosztów. Decydujący wpływ miały niskie 
przychody z pozyskania energii odnawialnej.

6.3 PRZYCZYNY UKSZTAŁTOWANIA SIĘ WYNIKÓW NA GŁÓWNYCH
DZIAŁALNOŚCIACH

Oczyszczanie

Na niższy o 87 tys. zł, w porównaniu do 2018 r. i o 142 tys. zł w stosunku do planu, wynik 

na sprzedaży w usługach oczyszczania miały wpływ, dużo niższa od zaplanowanej, ilość wykonanych 

usług letnich, z uwagi na ograniczenia zakresu usług zlecanych przez MZD oraz kwestionowanie 

jakości zrealizowanych usług, czy konieczność ich powtarzania.
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Na poprawę wyniku o 473 tys. zł, w porównaniu do 2018 r. i o 331 tys. zł w stosunku do planu, 

ze sprzedaży usług odbioru i zagospodarowania miał wpływ wzrost wywiezionych i przyjętych 

do zagospodarowania w ZUOK odpadów oraz poszerzanie usług komercyjnych. Poprawę wyniku 

zrealizowano, pomimo spadku sprzedaży surowców wtórnych (w stosunku do planu o przeszło 

1 min. zł), co było spowodowane wyłączeniem na blisko 5 miesięcy sortowni odpadów, spadkami cen 

surowców i wzrostem wymagań odbiorców dotyczących jakości odpadów surowcowych.

Pozostałe działalności

Na niższy o 508 tys. zł, w porównaniu do 2018 r. i o 670 tys. zł w stosunku do planu, wynik 

na sprzedaży w usług pozostałych wpłynęło niskie pozyskanie biogazu spowodowane brakiem 

niezbędnych opadów i wyczerpującymi się zasobami obu miejsc pozyskiwania. Na wynik ten wpłynął 

także brak wsparcia w postaci świadectw pochodzenia z kogeneracji (tzw. żółtych świadectw), które 

zakończyło się w grudniu 2018 r. a na nowe wsparcie Spółka się nie kwalifikuje.

6.4 ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, OCENA RYZYKA

W 2019 roku miało miejsce kilka zdarzeń szczególnie ważnych dla działalności Spółki:

1. realizowanie inwestycji rozbudowy ZUOK, poprzez montaż separatorów na liniach 

sortowni,
2. wygranie wszystkich ogłoszonych w tym roku przetargów na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów w gminach wiejskich na 2020-21,
3. utrzymanie w ZUOK ilości odpadów z gmin, od innych operatorów systemów gminnych 

i komercji oraz innych firm działających na rynku odpadów w regionie,
4. podpisanie z Gminą Miasta Toruń kolejnej umowy, która umożliwiała w 2019 roku 

zrealizowanie dostaw do ZTPOK ProNatura w ilości wynikającej z porozumienia gmin 

Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń oraz dla Spółki bezprzetargowe przekazywanie 

pozostałości po przetwarzaniu odpadów przypadających na strumień pozostający poza 

powierzeniem.

Od wielu lat Spółka ma mocną pozycję rynkową jako podmiot odbierający 

i zagospodarowujący odpady w Gminie Miasta Toruń i gminach ościennych. W 2019 roku, podobnie 

jak w latach wcześniejszych, Spółka przetwarza coraz większe ilości odpadów i obsługuje coraz 

więcej klientów komercyjnych. Spółka prowadzi, jako podstawowy podmiot sprzątający Miasto Toruń, 

działalność oczyszczania i utrzymania zimowego ulic. Obie dominujące usługi świadczone są przy 

niewielkiej, choć zauważalnej konkurencji innych podmiotów komercyjnych.

Podstawowym zagrożeniem dla Spółki są dwa główne problemy, które dotyczą zarówno 

strategii rozwoju Spółki, jak też bieżącego jej działania.

Pierwszym problemem jest sprostanie coraz wyższym potrzebom dotyczącym zapewnienia 

Spółce środków na rozwój i wymianę zdekapitalizowanego majątku, głównie taboru i sprzętu 

specjalistycznego. Spółka od kilku lat wypracowuje środki na rozwój jedynie z amortyzacji, co już w tej 
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chwili może nie wystarczyć do sfinansowania udziałów własnych koniecznych do gruntownego 

odnowienia taboru. Spółka powinna powstrzymać proces starzenia się taboru, spowodowany 
niewystarczającą skalą wymiany w ostatnich latach.

Drugim problemem są wymogi prawno-ekologiczne, które związane są z rosnącymi 
wymaganiami odnośnie:

uzyskiwania rosnących poziomów odzysku surowców wtórnych i redukcji składowania odpadów, 
wobec coraz gorszej jakości odpadów pozyskiwanych „u źródła” i załamania się popytu na rynku 

odpadów wtórnych, co skutkuje obniżkami cen skupu.

- zapewnienia realizacji ustawy o elektromobilności.

Ponadto Spółka ma innego rodzaju ryzyka związane z:

a) bieżącymi obciążeniem spłatą rat i odsetek od kredytów na rozbudowę ZUOK i zakup 

samochodów oraz zawartych umów leasingowych,

b) konkurencją ze strony podmiotów odbierających odpady (gminy, biznes),

c) zmniejszeniem się zawartości metanu na eksploatowanych składowiskach MSO i ZUOK 

i utratą przychodów ze sprzedaży energii i świadectw majątkowych,

d) wzrostem cen istotnych kosztów eksploatacji w tym paliw, energii elektrycznej, cen 

za zagospodarowanie pozostałości po przetworzeniu odpadów i opłat środowiskowych,
e) zmiany klimatyczne skutkujące brakiem warunków zimowych w dłuższych okresach, 

powodujące spadek przychodów z usług Akcji Zimowej, do niedawna dominujących 

w oczyszczaniu oraz dotkliwe obciążenie kosztami utrzymania sprzętu do usług zimowych.

Ad a) Ryzyko podwyższenia stóp procentowych kredytów dla Spółki ma niewielki zakres 

oddziaływania z uwagi na fakt, iż około 1/3 kosztów finansowych wchodzi do rozliczeń rekompensaty 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów ze strumienia powierzonego w ramach umowy o świadczenie 

usług publicznych podpisanej z gminą Miasta Torunia; także suma kosztów finansowych nie stanowi 

istotnego obciążenia dla Spółki; w stosunku do całości kosztów Spółki.

Ad b) Zakres usług wynikających z zawartych umów, w tym w ramach obsługi systemów gminnych, 

zapewnia bezpieczeństwo zarówno co do stabilności kondycji Spółki, jak też utrzymania miejsc pracy 

dla załogi w niej zatrudnionej. Spółka ma ugruntowaną pozycję dominującą w Toruniu i gminach 
ościennych i nie ma dużej konkurencji na rynku lokalnym.

Ad c) Ewentualna utrata przychodów ze sprzedaży energii odnawialnej, która może nastąpić 

po wyczerpaniu się zasobów metanu na składowisku nie wpłynie istotnie na sytuacje finansową, gdyż 
udział tych przychodów w całości przychodów Spółki wyniósł około 1% i tego rodzaju straty 
są możliwe do odrobienia innymi usługami.

Ad d) Ewentualny, wyższy niż inflacyjny, wzrost kosztów dotyczy w równej mierze wszystkich 

działających w branży odpadowej; ryzyko utraty klienta z uwagi na podniesienie cen usług, 

adekwatnie do wzrostu kosztów, jest niewielkie. Jednakże z racji umów po wygranych przetargach 

z gminami na okresy dłuższe niż rok nagły wzrost np. kosztów, jak np. zagospodarowanie frakcji 

wysokokalorycznej może prowadzić do finansowych strat
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Ad e) do niedawna usługi zimowe stanowiły 5 - 10% obrotu Spółki. Od kliku lat udział tych usług 

spada. Straty powodowane łagodnymi zimami nie są rekompensowane innymi usługami oczyszczania 

typu letniego (słabe zainteresowanie klientów komercyjnych i niski budżet MZD).

Sam charakter prowadzonych usług i główny odbiorca usług jakim jest Gmina Miasto Toruń 

stanowi wyjątkowo niski czynnik ryzyka, co do obniżenia się popytu na większość usług realizowanych 

w Spółce, czy też pojawienia się dużego konkurenta w obszarze działania Spółki.

W 2019 roku nie zaszły żadne zmiany, które trwale pogorszyłyby pozycję dominującą Spółki 

na rynku. Nie ma obaw o utratę płynności, czy też okresowe zakłócenia przepływów środków 

finansowych w Spółce. Świadczą o tym między innymi sprawnie przeprowadzone w końcu 

2019 roku podwyżki cen świadczonych usług w stosunku do ofert na gminną obsługę systemów 

gospodarki odpadami oraz w stosunku do cen dla klientów komercyjnych.

7. PODSUMOWANIE - TRENDY I ZAMIERZENIA
Spółka w 2019 roku zrealizowała część założeń, osiągając dodatni wynik finansowy, lecz 

niższy w stosunku do wyników planowanych i osiągniętych w 2018 roku. Przede wszystkim Spółka 

nadal powiększała rynek komercyjny w podstawowej działalności odbioru i zagospodarowania 

odpadów. W tej działalności utrzymuje udziały w obsługach systemów gminnych, z wyjątkiem gmin 

wiejskich posiadających własne podmioty zajmujące się odbiorem odpadów. W perspektywie 

następnych lat Spółka chce skoncentrować się na odnowieniu taboru, gdyż pomimo corocznego 

zakupu 2-5 pojazdów tabor się od lat starzeje.

Spółka odczuwa brak pracowników o wyższych kwalifikacjach, np. kierowców. W polityce 

płacowej najbliższego okresu przewidziane są podwyżki płac, które powinny mieć wpływ 

na złagodzenie tego problemu.

Drugi ważny temat to kontynuowanie współpracy z Zakładem Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy prowadzonym przez Międzygminny Kompleks 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Spółka wywiązuje się przede wszystkim 

z dostarczania wymaganych ilości odpadów do termicznego przetworzenia w wielkościach 

określonych w porozumieniu zawartym między Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasta Torunia.

Spółka, poprzez racjonalne zarządzanie kosztami i za sprawą zwiększenia strumienia 

odpadów przyjmowanych do zagospodarowania, ogranicza koszty jednostkowe zagospodarowania 

odpadów. Niestety, spadek cen na surowce wtórne oraz wzrosty cen w instalacjach obcych zmniejsza 

opłacalność zagospodarowania odpadów lub wymusza wzrosty cen usług. Bardzo wysoki skok cen 

w instalacjach zagospodarowujących pozostałości po sortowaniu i balasty wysokokaloryczne zmusza 

Spółkę do ograniczenia ilości takich pozostałości. Dzięki możliwości przekazywania odpadów 

stanowiących realizację porozumienia między Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasta Torunia 

z 2009 roku Spółka ma stosunkowo tanie i bliskie miejsce ulokowania odpadów wysokokalorycznych 

w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ProNatura w Stacji przeładunkowej 

tuż obok ZUOK. Mimo podwyższania cen w spalarni ceny tam są przeszło dwukrotnie niższe od cen 

oferowanych poza tą lokalizacją.
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\N związku z dynamicznym wzrostem cen rynkowych w instalacjach alternatywnych 

przyjmujących odpady wysokokaloryczne Spółka powinna przyjmować tylko taką ilość odpadów, 

z której wszystkie pozostałości po przetworzeniu odpadów o kaloryczności ponad 6 MJ zmieszczą się 

w „limicie ZTPOK" ustalonym w porozumieniu między Miastami Bydgoszcz i Toruń z 2009 roku. 

Do instalacji innych niż ZTPOK ProNatura powinny być jedynie kierowane niewielkie ilości odpadów 
niebezpiecznych.

Z obu wymienionych powodów Zarząd Spółki ograniczył przyjęcie odpadów z gmin 
Gniewkowo i Czernikowo..

Większość procesów realizowanych przez Spółkę nakierowana była na działanie na rzecz 
środowiska, przy czym głównym kierunkiem działań było zapobieganie i zmniejszanie negatywnego 

wpływu wynikającego z wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Najważniejszymi zadaniami, które stoją przed Spółką w 2020 roku, są:

1. Utrzymanie obsługi gminnych systemów gospodarki odpadami, które gwarantują optymalny 

dla utrzymania niskich kosztów dopływ odpadów do naszej instalacji.

2. Rozwój działalności odbioru i zagospodarowania odpadów od klientów biznesowych.

3. Dostarczanie do ZTPOK ProNatura wymaganych ilości odpadów, wskazanych w podpisanym 

w 2009 roku porozumieniu między Toruniem i Bydgoszczą wg dotychczasowego układu kodów 
odpadów tam przekazywanych.

4. Utrzymanie płynności finansowej niezbędnej do dalszego rozwoju i inwestowania.

5. Zwiększenie nacisku na egzekwowanie należności Spółki, terminowa realizacja zobowiązań 

dotyczących spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na budowę i rozbudowę ZUOK.
6. Realizacja zadań założonych w planach Spółki na 2020 rok.

7. Utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz szczególne traktowanie usług 
wpływających na dobry wizerunek Torunia.

8. Utrzymanie takiego rynku usług oczyszczania, odbioru i zagospodarowania odpadów z gmin 

leżących w pobliżu Torunia, aby racjonalnie wykorzystać cały posiadany tabor i sprzęt 
specjalistyczny.

9. Działania związane z utrzymaniem możliwie najniższych kosztów zagospodarowania 

odpadów, w tym przekazywaniem optymalnego strumienia odpadów do ZTPOK, aby nie 

dopuścić do konieczności przekazania pozostałości wysokokalorycznych po przetworzeniu 
odpadów do instalacji alternatywnych do ZTPOK.

W tabeli 17 przedstawione są najważniejsze wielkości wynikające z projektu planu usług 

w jednostkach rzeczowych na 2020 rok, wykonania w 2019 roku i porównania wykonania w 2019 
do projektu planu na 2020.
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TABELA 17 PROJEKT PLAN USŁUG W JEDNOSTKACH RZECZOWYCH NA 2020 ROK

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE J.M. PLAN 2019 WYKON.
2019

PROJEKT 
PLANU 
2020

% 6/5

1 2 3 4 5 6 7

1 LETNIE OCZYSZCZANIE ULIC I PLACÓW m2 32 150 000 22 026 006 23 800 000 108,1

1.1 Miejski Zarząd Dróg m2 30 950 000 20 915 951 22 600 000 108,1

1.1.1 w tym: oczyszczanie mechaniczne m2 18 250 000 11951 101 13 000 000 108,8

1.1.2 oczyszczanie ręczne m2 12 700 000 8 964 850 9 600 000 107,1

1.2 Pozostali m2 1 200 000 1 110 055 1 200 000 108,1

2 USŁUGI AKCJI ZIMA

2.1
Akcja zimowa MZD - mechaniczne 
oczyszczanie

km 16 800 17 990 16 000 88,9

2.2
Akcja zimowa MZD - mechaniczne 
oczyszczanie ciągnikiem

godz. 1200 1027 1000 97,4

2.3 Akcja zimowa pozostali 10 m2 32 500 23 231 29 500 127,0

3 OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH opr. 243 300 248 342 256 200 103,2

3.1 Miejski Zarząd Dróg opr. 236 000 240 236 248 000 103,2

3.2 Pozostali opr. 7 300 8 106 8 200 101,2

4 WYWÓZ ODPADÓW Mg 115 000 119 741 122 750 102,5

4.1 Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych Mg 77 000 75 266 69 000 91,7

4.1.1
w tym odpady kierowane bezpośrednio 

do ZTPOK
Mg 15 000 14 999 16836 112,3

4.2 Wywóz odpadów surowcowych Mg 13 500 14 909 15 000 100,6

4.3 Wywóz bioodpadów i odpadów zielonych Mg 10 000 11733 12 000 102,3

j 4.4 Wywóz odpadów pozostałych Mg 14 500 17 833 26 750 150,0

5 ODPADY PRZYJĘTE DO 
ZAGOSPODAROWANIA W ZUOK Mg 119 777 137 789 139 754 101,4

5.1 Dostarczone transportem MPO Mg 93 000 104 743 105 914 101,1

5.2 Dostarczone transportem obcym Mg 26 777 33 046 33 840 102,4

6 ODPADY SKŁADOWANE Mg 34 020 52 659 51498 97,8

7 POZOSTAŁOŚCI PO PRZETWORZENIU 
ODPADÓW W ZUOK KIERÓW. DO ZTPOK Mg 39 080 40 499 41 464 102,4

8
POZYSKANIE GAZU 
SKLADOWISKOWEGO

tys. 
Nm3 1250 982 1000 101,8

9 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ MWhe 1900 1 368 1400 102,3

10 PRODUKCJA ENERGII CIEPLNEJ MWht 2150 1 624 1600 98,5

W tabeli 18 przedstawione są najważniejsze wielkości wynikające z projektu planu finansowego 

na 2020 rok, wykonania w 2019 roku i porównania wykonania w 2019 do projektu planu na 2020.

49

Sprawozdanie Zarządu z działalności MPO Sp. z o. o. w Toruniu za 2019 rod



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROKTABELA 18

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 
2019

WYKONANIE
2019

PROJEKT 
PLANU 2020 % 5/4

1 2 3 4 5 6

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi, w tym: 55 191 56164 67 511 120,2

1) Letnie i zimowe oczyszczanie ulic 3 850 3 447 3 200 92,8
2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów 48 910 50 446 62 811 124,5
3) Pozostałe przychody 2 431 2 270 1500 66,1
B. Koszty działalności operacyjnej 56 724 58 178 68 378 117,5
I. Amortyzacja 6 490 6 271 6 800 108,4
II. Zużycie materiałów i energii, w tym: 7 508 8 029 9 358 116,6
o; materiały 6 840 7 326 8 535 116,5
b) energia 668 703 823 117,1
III. Usługi obce, w tym: 17 152 16 999 19 473 114,6
a) usługi remontowe 200 150 320 213,3

b)
zagospodarowanie odpadów w obcych 
instalacjach 13 963 13 286 15 408 116,0

c) podwykonawcy 980 1 081 680 62,9
d) pozostałe usługi obce 2 009 2 483 3 065 123,4
IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 916 5 440 8 138 149,6
a) podatek od nieruchomości i użytk. wieczyst. 1540 1531 1580 103,2
b) podatek od środków transportowych 110 115 130 113,0
c) opłata za korzystanie ze środowiska 1800 3 389 6 000 177,0
d) pozostałe podatki i opłaty 466 405 428 105,7
V. Wynagrodzenia 16 963 16 874 19 403 115,0
o) osobowe 16 889 16 769 19 301 115,1
b) bezosobowe i Rada Nadzorcza 74 105 102 97,1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 080 3 955 4 563 115,4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 595 574 623 108,5
a) ubezpieczenia 560 549 594 108,2

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 36 20 55,6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 533 -2 014 -867 43,0
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 638 2 741 2 255 82,3

w tym dotacje 2 482 2 486 2 173 87,4
E. Pozostałe koszty operacyjne 361 331 292 88,2
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 744 396 1096 276,8
G. Przychody finansowe 39 26 14 53,9
H. Koszty finansowe 333 277 466 168,2

1. Zysk (strata) brutto na działalności 
gospodarczej 450 145 644 444,1

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0
K. Zysk (strata) brutto 450 145 644 444,1
L. Obowiązkowe zmniejszenia zysku 126 75 196 261,3

M. Zysk (strata) netto 324 70 448 -
A) Przychody ogółem (suma pozycji: A, D, G) 57 868 58 931 69 780 118,4
B) Koszty ogółem (suma pozycji: B, E, H) 57 418 58 786 69 136 117,6
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8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA CELE 

DAROWIZN

Zgodnie z Uchwalą nr 5/97 Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 grudnia 1997 roku oraz 

zgodnie z obowiązującymi „Zasadami dysponowania środkami przeznaczonymi na cele darowizn” 

w omawianym okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 107 372,11 zł na następujące cele:

1. Kultury fizycznej i sportu 27 766,40 zł

2. Ochrony zdrowia i pomocy społecznej 2 774,11 zł

3. Społeczno-wychowawcze 73 831,60 zł

Sprawozdanie Zarządu z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka 

z o.o. w Toruniu za 2019 rok zostało sporządzone w oparciu o wymogi określone w Ustawie z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku poz. 351 z późniejszymi zmianami).
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