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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 do dnia 31.12.2021:
Prezes Zarządu

Zastępca Prezesa Zarządu

Piotr Rozwadowski

Grzegorz Brożek

Skład Zarządu od dnia 01.01.2022 r:

Prezes Zarządu Grzegorz Brożek

2

Sprawozdanie Zarządu z dziafaCności %(PO Sp. z o. o. w Toruniu za 2020 rod



Prace Zarządu

W 2020 roku odbyło się 25 protokołowanych posiedzeń Zarządu, na których podjęto 

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

realizację planów Spółki na 2020 rok i zmieniano je stosownie do potrzeb. Aktualizowano Cennik opłat 

za usługi. Rozpatrywano wnioski dotyczące rabatów i upustów. Omawiano przygotowywane 

kwartalnie Badanie satysfakcji klienta. W związku ze stanem epidemii uchwalono zasady 

rejestrowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na składane przez klientów wnioski związane 

z występującymi u nich skutkami pandemii koronawirusa.

Zgromadzenie wspólników

W 2020 roku odbyło się 5 Zgromadzeń Wspólników: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

w dniu 29.06.2020 r. oraz 4 Zgromadzenia Nadzwyczajne w dniach: 29.01.2020 r., 23.09.2020 r., 

30.09.2020 r., 09.10.2020 r. Na zgromadzeniach podjęto 14 uchwał. Wszystkie zostały zrealizowane.

Spółka w mediach

Działalność Spółki w 2020 roku cieszyła się zainteresowaniem mediów lokalnych (prasy, 

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

o selektywnej zbiórce odpadów, o zasadach odbioru odpadów (m. in. wielkich gabarytów, choinek), 

o udostępnianiu pojemników i worków na odpady, o opróżnianiu koszy ulicznych, o działaniu punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dużo uwagi media poświęciły realizowanej przez 

Spółkę i zakończonej w 2020 r. inwestycji Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu, a także tematycznie powiązanej VI Edycji Ogólnopolskiej Konferencji 

Rozbudowa, modernizacja instalacji gospodarki odpadami, która odbyła się w sierpniu 2020 r. 

w Toruniu i której współorganizatorem była Spółka, a głównym organizatorem firma EKORUM 

z Poznania. Zainteresowaniem mediów cieszyła się również akcja ekologiczno - promocyjna 
prowadzona przez Spółkę Sprzątanie świata.
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2. OTOCZENIE SPÓŁKI

2.1 OBSZAR DZIAŁANIA

W 2020 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. Od 2020 roku wszystkie systemy gminne dotyczą jedynie obsługi 

mieszkańców a wyjątkiem jest gmina Wielka Nieszawka, która z systemu gminnego wyłączyła niektóre 

firmy.

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

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 od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021

Wielka 
Nieszawka

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

niektórych niezamieszkałych w gminie
od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021

Łubianka
UG Łubianka - odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z posesji zamieszkałych w gminie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

Obrowo
UG Obrowo - odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z posesji zamieszkałych
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 kontynuowała usługi na terenie tych gmin.

W tym roku na terenie gminy Łysomice MPO Sp. z o.o. nadal pełniła rolę podwykonawcy 

obejmując zakresem swojej działalności sołectwa: Lulkowo, Piwnice, Świerczyny, Świerczynki, Łąki 

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

W 2020 roku realizowano również umowę 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.

3) Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z. o.o. z siedzibą w Rzęczkowie. 

świadczy usługi na terenie gminy Zławieś Wielka.
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4) Remondis Sp. z o.o., Suez Polska Sp. z o.o. - firmy pozyskujące zlecenia o zasięgu 

ogólnopolskim. W celu realizacji odbioru odpadów na terenie Torunia podmioty te korzystały 

z pod wykonawstwa naszej Spółki.
Działająca od wielu lat Alba Południe Polska Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej wycofała się z 

lokalnego rynku. W celu utrzymania usług nawiązano bezpośrednią współpracę z dotychczasowymi 

klientami Alby podpisując z nimi stosowne umowy. Tym samym od stycznia 2020 r. świadczone są 

usługi na podstawie kontraktów zawartych pomiędzy MPO Sp. z o.o. a takimi podmiotami jak np. 

Auchan, Galeria Bielawy, OBI, Media Markt, Makro, Orlen.

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 2020 roku na tle firm konkurencyjnych 

ustalony został na podstawie ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych [ZUOK] w Toruniu.

Przekazane do ZTPOK w 2020 r. odpady komunalne w ilości 11.744 Mg są zgodne z 

zapisami umowy WGK.GO.7.2019 z 18.12.2019 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 2020 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 2020-2021.

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 ilości odpadów do ZUOK 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

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.

W 2020 roku duży wzrost w rynku zanotował GZK w Złejwsi Wielkiej z uwagi na przejęcie od 

MPO dowozu odpadów do ZUOK. Do 2019 roku GZK dowoził odpady do PSZOK w Rzęczkowie, a 
stamtąd woziły je do ZUOK nasze auta.
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2.4 CHARAKTERYSTYKA KLIENTÓW MPO SP. Z 0.0.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku MPO Sp. z o.o. obsługiwało o ok. 900 posesji więcej niż 

w 2019 roku. Wg stanu na ten sam dzień ilość obsługiwanych klientów instytucjonalnych z terenu 

Torunia i gmin wiejskich wzrosła o ok. 230 posesji w porównaniu z rokiem 2019.

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 2020 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 

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.

Rok 2020 był również nietypowy z powodu pandemii Covid -19 i związane z nim obostrzenia 

były powodem zawieszania usług lub zmniejszania ich zakresu przez pewne grupy zleceniodawców. 

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 ogólnopolskie sieci, takie jak np. Carrefour, Auchan, Makro, Media 

Markt, OBI, Leroy Merlin, Castorama, Lidl, Biedronka, Tesco, Intermarche, Aldi, Netto, Polo-Market, 

Rossmann, Pepco, 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 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, urzędy, 

poczta, sądy, szpitale, przychodnie, lodowiska sezonowe, skate parki, boiska Orlik.

Nadal współpracujemy z firmami budowlanymi, które wykonują prace przy dużych 

inwestycjach - w 2020 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, Rafako, Jager-Bud, Erbud, PAK Karbowscy, Willa Developer, Jurex, Dźwig 

Polska przy realizowanych przez nich budowach i remontach.

Dużym zainteresowaniem klientów cieszy się usługa odbioru odpadów budowlanych 

w workach typu Big-Bag.

8

Sprawozdanie Zarządu z dziafaCności MTO Sp. z o.o. w Toruniu za 2020 ro^



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, Toruńskie Wodociągi, Lubickie 

Wodociągi, Vital, Roma, Herring, 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 31.12.2020 r. 

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

3. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI

3.1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Spółka funkcjonowała w oparciu o schemat organizacyjny wprowadzony Uchwałą Rady 
Nadzorczej nr 44/2019 z dnia 14.10.2019 r.

Schemat organizacyjny przedstawiono poniżej.
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Schemat Organizacyjny 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
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3.2 ZASOBY LUDZKIE

Przeciętne zatrudnienie w etatach wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wyniosło 333,58 etatu i jest 
zgodne z zatwierdzonym planem na 2020 r. (334 etaty).

Zatrudnienie w Spółce w latach 2019-2020 ilustruje poniższa tabela:

TABELA 2 ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W ETATACH I OSOBACH

Lp. Stanowiska
2019 2020

ETATY OSOBY ETATY OSOBY

1 Kierowca-ładowacz 69,90 69,90 70,65 70,65

2 Ładowacz 73,40 73,40 71,58 71,58

3 Zamiatacz 23,33 23,33 19,15 19,15

4 Mechanik 21,54 21,54 21,98 21,98

5 Pracownik gospodarczy-sortowacz 83,02 83,28 90,60 90,60

6 Kontroler usług 2,27 2,77 2,97 3,48

7 Obsługa 3,00 3,00 3,00 3,00

8 Stanowiska nierobotnicze 51,36 53,13 53,65 55,50

OGÓŁEM 327,82 330,35 333,58 335,94

Jak obrazuje powyższe zestawienie, średnie zatrudnienie w Spółce w 2020 roku 
było wyższe w porównaniu do 2019 roku o 5,76 etatu.

Wpływ na to miało przede wszystkim zatrudnienie z początkiem roku sortowaczy w związku 

z uruchomieniem separatorów, a konieczność zwiększenia obsady wynikała z założeń projektowych. 

Uruchomienie separatorów daje możliwości wyciągnięcia surowców z odpadów, lecz do uzyskania 

wysokich wyników w odzysku niezbędna jest również odpowiednia obsada na linii sortowniczej (nadal 

niedostateczna), gdyż przy niskiej obsadzie nie wykorzysta się w pełni potencjału nowych 
separatorów.

Natomiast widoczny spadek zatrudnienia wśród zamiataczy był spowodowany zmniejszeniem 

zakresu zadań z zakresu oczyszczania miasta i przesunięciem części pracowników do Wydziału 

Wywozu, którego zakres zadań jest szerszy w stosunku do ubiegłego roku (zwiększona częstotliwość 

wywozów), co nieznacznie poprawiło sytuację, jednak nie rozwiązało problemu niedostatecznej jego 
obsady.

Wzrost zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych wynikał głównie z zawarcia dwóch 
umów na zastępstwo.
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TABELA 3 ŚREDNIE ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Lp. Wyszczególnienie J.m. 2019 2020
Porównanie 

2020/2019 
[%]

1 Zatrudnienie średnioroczne w etatach ogółem etat 327,82 333,58 101,76

2 Razem wynagrodzenia tys. zł 16 874 17 506 103,75

w tym osobowe tys. zł 16 769 17 422 103,90

3 Średnie wynagrodzenie osobowe łącznie 
z nagrodami jubileuszowymi i odprawami zł 4 263 4 352 102,10

Spółka umożliwia podnoszenie kwalifikacji pracownikom w formie szkoleń. 

W 2020 r. ze względu na epidemię udział w szkoleniach był znacznie utrudniony, w związku z czym 

pracownicy przede wszystkim uczestniczyli w szkoleniach on-line. Potrzeba szkoleń wynika z ciągle 

zmieniających się przepisów prawa, jak również z potrzeby doskonalenia oraz dostosowania 

organizacji pracy do potrzeb klientów.

W 2020 roku pracownicy na stanowiskach nierobotniczych uczestniczyli w szkoleniach 

z zakresu:

- gospodarki odpadami,

- rachunkowości i podatków,

- prawa pracy,

- zamówień publicznych.

Kwalifikacje podnosili również pracownicy na stanowiskach robotniczych poprzez udział 

w szkoleniu w ramach kwalifikacji okresowej kierowców - 6 osób oraz w kursie na operatorów wózków 

widłowych - 3 osoby.

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 2020 roku wyniosła 

562 227,96 zł. Razem ze środkami pozostałymi z 2019 r., wpływami ze spłaty pożyczek i opłatami 

za wczasy oraz potrąceniami za karty sportowe Spółka dysponowała kwotą 1 481 530,73 zł, 

rozdysponowano 1 230 684,79 zł.

Podział środków wydatkowanych z ZFŚS na konkretne cele ilustruje poniższy wykres:
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WYKRES 3 PODZIAŁ WYDATKÓW Z ZFŚS [ZŁ.]

■ pożyczki na cele mieszkaniowe

wypoczynek pracowników

świadczenia świąteczne

■ dofinansowanie kart sportowych

■ wypoczynek dzieci pracowników

■ zapomogi dla pracowników, 
emerytów i rencistów

■ pozostałe

W 2020 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. Niestety w 2020 r. z uwagi na epidemię możliwość wypoczynku 

zorganizowanego dla dzieci była znacznie ograniczona.

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).

W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej pracownicy korzystali (z przerwami ze względu 

na ograniczenia wprowadzane w związku z epidemią) z dofinansowania do kart sportowych.

W 2020 r. po raz pierwszy przeznaczono środki na świadczenia świąteczne (w formie 

świadczeń pieniężnych dla pracowników oraz paczek dla dzieci pracowników w wieku od 1 roku 
do 15 lat).
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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 
2019

WYKO
NANIE 
2020

PLAN 
2020

WYKONANIE 
2020 DO 

PLANU [5/6]

i 2 3 4 5 6 7

1 LETNIE OCZYSZCZANIE ULIC 1 PLACÓW 2 m 22 026 006 18 350 828 16 177 400 113,43

1.1 Miejski Zarząd Dróg m2 20 915 951 17 331322 15 177 400 114,19

1.1.1 w tym: oczyszczanie mechaniczne m2 11951 101 8 516 633 6 661700 127,84

1.1.2 oczyszczanie ręczne m2 8 964 850 8 814 689 8 515 700 103,51

1.2 Pozostali m2 1110 055 1 019 506 1 000 000 101,95

2 USŁUGI AKCJI ZIMA -AZ
2.1 AZ MZD - mechaniczne oczyszczanie km 17 990 5 912 5 500 107,49

2.2
AZ MZD - mechaniczne oczyszczanie 
ciągnikiem

godz. 1027 104 100 104,00

2.3 AZ pozostali 10 m2 23 231 0 2 450 0,00

3 OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH opr. 248 342 223 955 212 300 105,49

3.1 Miejski Zarząd Dróg opr. 240 236 216 522 205 000 105,62

3.2 Pozostali opr. 8 106 7 433 7 300 101,82

4 WYWÓZ ODPADÓW Mg 119 741 115 087 116 250 99,00

4.1
Wywóz zmieszanych odpadów 
komunalnych

Mg 75 266 66 720 66 000 101,09

4.1.1
W tym odpady kierowane bezpośrednio do
ZTPOK

Mg 14 999 11 743 12 000 97,86

4.2 Wywóz odpadów surowcowych Mg 14 909 17 031 17 500 97,32

4.3 Wywóz bioodpadów i odpadów zielonych Mg 11733 13 745 13 000 105,73

4.4 Wywóz odpadów pozostałych Mg 17 833 17 591 19 750 89,07

5
ODPADY PRZYJĘTE DO
ZAGOSPODAROWANIA W ZUOK

Mg 137 789 162 186 159 982 101,38

5.1 Dostarczone transportem MPO Mg 104 743 103 344 104 250 99,13

5.2 Dostarczone transportem obcym Mg 34 046 58 841 55 732 105,58

6 ODPADY SKŁADOWANE Mg 52 659 49 162 51 880 94,76

7 POZOSTAŁOŚCI PO PRZETWORZENIU
ODPADÓW W ZUOK KIEROWANE DO ZTPOK Mg 40 499 46 558 46 300 100,56

8 POZYSKANIE GAZU SKŁADOWISKOWEGO tys.
... 3Nm 982 792 1000 79,20

9 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ MWhe 1368 991 1400 70,79

10 PRODUKCJA ENERGII CIEPLNEJ MWht 1 624 1205 1 600 75,31
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Bardzo niekorzystne dla wykonania usług zimowych warunki w I kwartale 2020 r. 

spowodowały wykonanie usług typowo zimowych na dużo niższym poziomie w stosunku do roku 

2019. Natomiast na realizację usług całorocznych miało znaczny wpływ ograniczenie usług przez 

MZD spowodowane pandemią (oszczędności w kosztach obsługi miasta).

Podobnie realizacja usług opróżniania koszy (poz. 3) jest niższa w porównaniu do roku 2019, 
z powodu pandemii.

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

Zmniejszyła się ilość odpadów przekazana do składowania (poz. 6), gdyż w 2019 roku przekazywano 

więcej pozostałości po przetworzeniu odpadów (stabilizatu i balastu niekalorycznego). Natomiast 

nastąpił wzrost ilości odpadów surowcowych i biodegradowalnych. Wzrost ilości przetwarzanych 

w sortowni odpadów surowcowych zmniejsza zdolność do przyjmowania odpadów zmieszanych. 

Ograniczyliśmy ilość odpadów zmieszanych z gminy Czernikowo, które w większości trafiły 
do sąsiednich instalacji w województwie.

Sukcesywnie spada natomiast ilość pozyskanego gazu składowiskowego i związana z tym 
produkcja energii.

Zmiany w tabeli nr 4 i w wykresie nr 4 w stosunku do wersji z dnia 31.03.2021 spowodowane 

są uwzględnieniem ilości odpadów do odzysku na składowisku (poz. 4, 4.4, 5, 5.1 i 5.2 tabeli).

4.1 ODBIÓR ODPADÓW

Transportem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu w roku 2019 

dokonano wywozu 119 741 Mg, natomiast w 2020 r. 115 087 Mg odpadów (zmniejszenie o ok. 4%), 
co obrazuje poniższy wykres:

WYKRES 4 ODBIÓR ODPADÓW WYKONANY TRANSPORTEM SPÓŁKI
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Spadek ogólnej ilości wywiezionych odpadów w 2020 roku wynikał głównie ze zmiany 

w zakresie dowozu odpadów z gminy Zławieś Wielka i poszerzeniem korzystania z obcych aut przy 

dostarczaniu odpadów innych niż komunalne.

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 2020 roku zwieziono transportem Spółki 66 720 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. 

W poprzednim roku wielkość ta wyniosła 75 266 Mg, zatem zanotowaliśmy spadek o 11 %. Jest to 

spowodowane zarówno zmianami w gminie Zławieś Wielka oraz w gminie Czernikowo, a także 

wzrostem odbioru odpadów surowcowych i organicznych (segregacja odpadów) we wszystkich 

gminach. W gminie Zławieś Wielka jeszcze do 2019 roku odpady zmieszane dostarczały nasze auta 

kontenerowe, wożąc je z PSZOK w Rzęczkowie. Decyzją Zakładu Usług Komunalnych w Złejwsi 

Wielkiej w 2020 roku wszystkie odpady były wożone już bez udziału transportu MPO. Z kolei z gminy 

Czernikowo odpady zmieszane w 2020 roku trafiały do ZUOK w niewielkich Ilościach, tak aby nie być 

zmuszonym do wyprodukowania nadmiaru pozostałości po sortowaniu o kodzie 19 12 12, które nie 

zmieszczą się w limicie „spalarnianym” i zmuszą Spółkę do szukania miejsca zagospodarowania 

w instalacjach alternatywnych do ZTPOK, co oznaczałoby dla Spółki duży wzrost kosztów.

Porównanie odbioru odpadów zmieszanych zostały przedstawione na poniższym wykresie
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WYKRES 6 ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH WYKONANY 
TRANSPORTEM SPÓŁKI

Spadek ilości odpadów zmieszanych dotyczył wspomnianych już odpadów z gminy Zławieś 
Wielka oraz wynika z tendencji lepszego segregowania odpadów.

W 2020 roku zwieziono transportem Spółki 17 031 Mg odpadów surowcowych.

W poprzednim roku wielkość ta wyniosła 14 909 Mg. Zanotowano wzrost o ok. 14 %. Wzrost ten 

dotyczył zarówno odpadów w systemach gminnych jak też klientów komercyjnych. Najszybciej 

wzrastała ilość odpadów surowcowych w gminach wiejskich (Lubicz 53,8% dynamiki, Wielka 

Nieszawka 40,5% dynamiki i Obrowo 25,6% dynamiki). W Gminie Miasto Toruń, gdzie system 

zbierania selektywnego ma dłuższe tradycje dynamika ta wyniosła 9,6%.

WYKRES 7 ODBIÓR ODPADÓW SUROWCOWYCH WYKONANY TRANSPORTEM SPÓŁKI
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Spółka prowadzi odbiór odpadów organicznych. W roku 2020 odebrano 13 745 Mg tej frakcji 

odpadów. Dla porównania w roku 2019 liczba ta była o 14,6 % niższa i wynosiła 11 733 Mg. 

Zbiórka bioodpadów prowadzona jest również na terenie wszystkich gmin wiejskich. Równo połowa 

tego wzrostu dotyczy dostawców z Torunia. Stosunkowo najwyższy przyrost w odbiorze tych odpadów 

uzyskano w gminach Lubicz, Obrowo i Łubianka. Ta ostatnia gmina najpóźniej z wszystkich zleciła 

rozstawienie pojemników na posesjach.

WYKRES 8 ODBIÓR ODPADÓW ORGANICZNYCH WYKONANY TRANSPORTEM SPÓŁKI

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 2019 r. Wykonanie 2020 r.

Oczyszczanie mechaniczne 11 951 100 m2 8 516 633 m2

Oczyszczanie ręczne 8 863 400 m2 8 734 237 m2

Usuwanie gum do żucia z płyt granitowych 101 450 m2 80 452 m2

Mycie i polewanie placów jezdni, placów i torowisk 3 858 200 m2 617 327 m2
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Wykonanie w jednostkach rzeczowych usług oczyszczania mechanicznego i ręcznego 

w porównaniu do 2019 roku uległo znacznemu zmniejszeniu. Zmniejszenie ilości usług oczyszczania 

w roku 2020 było spowodowane ograniczeniami finansowymi Miejskiego Zarządu Dróg jako głównego 

zleceniodawcy oraz rozwijającą się pandemią koronawirusa Covid-19. Spowodowało to duże 

ograniczenia w ruchu turystycznym, ulicznym oraz pozamykanie instytucji kulturalnych, restauracji 

a także bardzo duże ograniczenia w funkcjonowaniu zakładów pracy i sklepów.

Podobne powody, lecz w mniejszej skali wpłynęły na realizację usług oczyszczania dla 

pozostałych zleceniodawców. W 2020 roku zaplanowano wykonywanie usług oczyszczania na 

podstawie zawartych umów i zleceń doraźnych. Jednakże wykonanie ukształtowało się na poziomie 
około 11 % niższym jak w 2019 r.

Nazwa usługi 

oczyszczanie - poza MZD

Wykonanie 2019 r. Wykonanie 2020 r.

1 110 055 m2 1 019 506 m2

W pozostałych usługach najważniejszą jest opróżnianie koszy ulicznych. W wykonaniu zadań 

rzeczowych w zakresie tej usługi również miały wpływ ograniczenia związane z pandemią Covid-19. 
Kształtowało się to w następujący sposób:

Nazwa usługi
opróżnianie koszy ulicznych na rzecz MZD 

opróżnianie koszy na rzecz klientów indywidualnych

Wykonanie 2019 r. 

240 236 opróżnień 

8 106 opróżnień

Wykonanie 2020 r. 

216 522 opróżnień 

7 433 opróżnień

Zimowe utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych i dróg osiedlowych w 2020 roku 

w porównaniu z rokiem 2019 było dużo niższe ze względu na łagodne warunki atmosferyczne. 
Również pozostałe usługi odnotowały spadek.

Nazwa usług Wykonanie 2019 r. Wykonanie 2020 r.

Oczyszczanie zimowe mechaniczne samochodami dla MZD 17 990 km 5 912 km

Oczyszczanie zimowe mechaniczne ciągnikiem dla MZD 1 027 godz. 104 godz.

Ręczne odpłużanie i uszarstnianie dla MZD 1 584 godz. 0 godz.

Wywóz śniegu ze Starówki dla MZD 92 m3 0 m3

Odpłużanie i uszarstnianie dla pozostałych klientów 232 310 m2 Om2

Ze względu na łagodne warunki atmosferyczne usługi zimowego utrzymania chodników
i ścieżek rowerowych w 2020 nie były wykonywane

Nazwa usługi
Utrzymanie chodników i ścieżek 
rowerowych

Wartość usług 2019 r. Wartość usług 2020 r.

276 884 zł 0 zł
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4.3 ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH [ZUOK]

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 2020 roku pracował w systemie 

zmianowym.

Praca na sortowni w 2020 r. odbywała się już na częściowo zautomatyzowanej linii 

sortowniczej zmodernizowanej 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 w 2019 r. zamontowano separator optyczny tworzyw sztucznych, 

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

wraz z systemem transporterów. Ponadto wymieniono sito bębnowe. W trakcie rozruchów 

w listopadzie 2019 r. komisja odbiorowa stwierdziła niedomagania linii do segregacji papieru, 

a konkretnie taśmy na której pracownicy (sortowacze) dokonują podziału na papier gazetowy, karton 

oraz pozostałe zanieczyszczenia. Wykonawca zobowiązał się do końca marca 2020 r. usprawnić 

działanie linii do papieru tak, aby zwiększyć wydajność, co wykonał. Od kwietnia liniia sortownicza 

pracuje na pełnym obciążeniu. Modernizacja sortowni znacząco wpłynęła na wzrost ilości 

wysortowanych surowców. Dotyczy to szczególnie papieru - wzrost o 39,4% w stosunku do 2018 r. 

oraz metali wzrost o 93,5% w stosunku do 2018 r. Porównujemy do roku 2018 z uwagi na półroczne 

zamknięcie sortowni w 2019 roku z tytułu realizacji inwestycji.

W 2020 roku nastąpił wzrost ilości przekazanych do recyklingu surowców łącznie o 26,6 % 

w stosunku do 2019 r. i o 16% w stosunku do 2018 r. Mniejszy wzrost, niż zakładano, spowodowany 

był w główniej mierze rosnącymi z roku na rok wymaganiami recyklerów, związanymi z rodzajami oraz 

jakością surowców. Ponadto znaczny wpływ ma jakość odpadów dostarczanych do ZUOK, coraz 

większa ilość zanieczyszczeń lub surowiec słabej jakości (mokry, brudny). Duże znaczenie ma brak 

odpowiedniej ilości sortowaczy, pozwalającej na optymalne (zgodne z projektem technologicznym) 

obsadzenie kabin sortowniczych. Również wpływ miały zawirowania związane z trwającą pandemią 

Covid 19 - absencja chorobowa, kwarantanny.

W roku 2020 do recyklingu i odzysku przekazano 7201 Mg surowców wtórnych.
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WYKRES 9 SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH W LATACH 2019-2020 (W Mg)

■ 2019 112020

Rok Makulatura
Tworzywa 
sztuczne

Szkło Metale Pozostałe RAZEM

2019 1 454 577 3510 110 40 5 691
2020 2 406 737 3 629 350 79 7 201

Wzrost ilości przekazanych odpadów do recyklingu nie przełożył się wprost na wzrost 

przychodów ze sprzedaży surowców. W 2020 roku obserwowaliśmy dalsze pogłębianie się recesji 

na rynku surowców wtórnych. Oprócz kłopotów ze sprzedażą wybranych surowców nastąpił dalszy 

spadek cen surowców, w szczególności makulatury, której średnia cena w stosunku do 2019 roku 

spadła o 35,3 % z 286 zł/Mg na 185 zł/Mg. Również rynek stłuczki szklanej w połowie roku załamał 

się. Od 1 lipca 2020 r. tzw. „szkło” sprzedajemy po złotówce. Jest to znaczący spadek w stosunku do 

ceny z przed 1 lipca 2020 r. gdzie średnio za 1 Mg stłuczki szklanej płacono 64 zł. Według informacji 

otrzymanych od recyklerów przyczyną tak drastycznego spadku ceny jest brak zainteresowania 

stłuczką szklaną ze strony hut, mniejszym zapotrzebowaniem rynku na szkło.

Przychód ze sprzedaży surowców wtórnych wyniósł w 2020 roku 1 340 437 zł, wobec 
1 278 882 zł w roku 2019.
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WYKRES 10 SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH W LATACH 2019-2020 (W Zł)

B 2019 I2020

Rok Makulatura Tworzywa 
sztuczne Szkło Metale Pozostałe RAZEM

2019 416 092 581 129 224 389 56 307 969 1 278 886
2020 444 832 597 273 131 205 166 143 984 1 340 437

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

dopłatę do przekazanych do recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 370 073 zł.

Pozostałe instalacje ZUOK pracowały bez zakłóceń. Wszystkie dostarczone do ZUOK 

zmieszane odpady komunalne zostały poddane procesowi odzysku w instalacji mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania.

W kompostowni odpadów organicznych i zielonych poddano procesowi kompostowania 

13 998 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z pojemników przydomowych i odpadów 

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

3 211 Mg. Jest to więcej niż w roku 2019 gdy produkcja ta wyniosła 2 762 Mg. Ponadto procesowi 

stabilizacji tlenowej poddano 34 024 Mg frakcji organicznej z odpadów komunalnych oraz 2 516 Mg 

odpadów innych niż komunalne, ulegających biodegradacji. Łącznie w instalacjach tych przetworzono 

o 1 % mniej odpadów w stosunku do roku 2019.

W 2020 roku pozyskano 792 tys. Nm3 gazu składowiskowego w tym 326 tys. Nm3 metanu 

(łącznie ze składowiska ZUOK oraz MSO), co umożliwiło wytworzenie 991 MWh energii elektrycznej 

i 1 205 MWh energii cieplnej. Ze względu na to, iż część wytworzonej energii elektrycznej była 

wykorzystana na własne potrzeby do zasilania ZUOK (678 MWh), do sieci wprowadzono 312 MWh 

energii.
W stosunku do roku 2019 ilość pozyskanego metanu spadła o ok. 17%, co spowodowane jest przede 

wszystkim mniejszą ilością pozyskiwanego gazu z zamkniętego w 2009 roku Miejskiego Składowiska 
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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 190 208 zł. 

Ponadto ze sprzedaży świadectw pochodzenia (tzw. zielonych) uzyskano przychody w wysokości 
141 966 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 tys. zł 

plan

Przychód 
w tys. zł 
wykon.

Energia elektryczna 329,6 312,5 234,10 234,10 77,16 73,16
Energia cieplna 1 080,0 1 072,3 109,26 109,15 118,00 117,04
Świadectwa OZE (zielone) 1 085,0 989,1 142,8 143,53 154,94 14197
Razem przychody 350,10 332, 17

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 5 988 Mg, co stanowi wzrost ilości przyjętych odpadów w stosunku do 2019 roku 
o 10,2 %.

Ilości i rodzaje zebranych w 2020 r. odpadów (w Mg) przedstawia tabela 2

TABELA 6 ILOŚCI I RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PSZOK W 2020 r.

Grupa odpadów PSZOK Kociewska 
w Mg

PSZOK Dwernickiego 
w Mg

odpady surowcowe (papier, tworzywa 
sztuczne, szkło) 71,60 30,95

bioodpady 412,92 178,23

odpady budowlane i rozbiórkowe 3822,17 292,05

odpady wielkogabarytowe 695,96 326,57

odpady niebezpieczne 8,815 1,003

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 52,052 19,51

opony 56,45 19,42

razem 5 119,967 867,733
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WYKRES 11 ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PSZOK 
W LATACH 2018 - 2020 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

TABELA 7 KOSZTY PONIESIONE W ZUOK [TYS. ZŁ]

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE
2019

WYKONANIE
2020

1 Koszty działalności operacyjnej 25 970 31 912

a amortyzacja 4 129 3 795

b zużycie materiałów 1183 1104

c zużycie energii i wody 290 484

d usługi obce 10 554 13 388

e podatki opłaty 4 610 7 116

w tym opłata środowiskowa 3389 5860

f wynagrodzenia 4 011 4 700

g ubezpieczenia i inne świadczenia pracownicze 975 1076

h pozostałe koszty rodzajowe 218 249

w tym ubezpieczenia 214 247

2 Fundusz rekultywacji 0 253

3 Koszty finansowe 132 143

4 RAZEM KOSZTY PONIESIONE W ZUOK (bez 
kosztów Biogaz i kosztów ogólnozakładowych) 26 102 32 308
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1) Spadek zużycia materiałów w ZUOK został spowodowany niższymi cenami paliwa niż w 2019 
roku.

2) Wzrost kosztów energii dotyczy energii elektrycznej +188 tys. zł (praca separatorów) i opłat za 
ścieki + 13 tys. zł.

3) Wzrost usług obcych został spowodowany wykonywaniu usługi transportu po wygranym 

przetargu na utylizację odpadów pofermentacyjnych z SANIKO Włocławek, remontu pojazdów,

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 2020 roku.

5) Wzrost wynagrodzeń spowodowany został wprowadzeniem rezerwy na nagrody jubileuszowe, 

odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników ZUOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a także zwiększeniem zatrudnienia w grupie sortowaczy o 7 etatów. Zmiany w 
wynagrodzeniach w Spółce objęły również pracowników ZUOK.

6) Wzrost pozostałych kosztów rodzajowych, w tym ubezpieczeń, wiąże się ze wzrostem stawek 

polis ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych.

W 2020 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 46 558 Mg odpadów balastowych (23 759 Mg pochodziło 

z przetworzenia odpadów odebranych z posesji zamieszkałych z Torunia, a 22 799 Mg 

z przetworzenia pozostałych odpadów dostarczonych do ZUOK z posesji niezamieszkałych oraz 

pozostałych gmin). Poza ww. ilościami odpadów balastowych przekazano jeszcze 11 744 Mg 

odpadów bezpośrednio z posesji (w tym 11 507 Mg 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 na zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Miasta 

Toruń płaci Spółce rekompensatę, którą wstępnie powinno wyliczać się wg kosztów planowanych 

(rekompensata ex antę). Rekompensatę tą ustalono w końcu grudnia i z planowaną ceną spalarni 
ZTPOK 225 zł/Mg.

Pomimo niższej o 426 Mg od zaplanowanej ilości odpadów, które odebrano z posesji 

zamieszkałych, ze względu na wzrost kosztów, który pokazuje tabela nr 7 oraz osiągnięcie niższych 

przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych zaplanowana rekompensata okazała się za mała aby 

pokryć koszty wraz z niedoborem amortyzacji do spłat rat kapitałowych.

W tabeli nr 8 przedstawiono rekompensatę na 2020 rok, którą Spółka uzyskała z GMT.
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TABELA 8 ANALIZA REKOMPENSATY

Wyszczególnienie j.m.
Rekompensata 

za 
2020 r.

i 2 3

Ilość odpadów do rekompensaty Mg/rok 53 749,9

Uzasadnione koszty operatora tys. zł 12 577,1
- w tym: koszty operacyjne tys. zł 12 460,6

fundusz rekultywacji tys. zł 51,9
koszty finansowe tys. zł 64,6
spłaty rat kapitałowych
ponad wartość amortyzacji tys. zł 0

Przychody pomniejszające koszty tys. zł 2 193,8
- w tym sprzedaż surowców wtórnych i kompostu tys. zł 1 335,8

dotacje UE tys. zł 858

PRZYCHODY Z REKOMPENSATY tys. zł 10 383,3

JEDNOSTKOWA STAWKA ŚREDNIOROCZNA
193,2zł/Mg

ZAGOSPODAROWANIA W ZUOK

UZASADNIONE KOSZTY NETTO tys. zł 10 383,3

UZASADNIONE KOSZTY BRUTTO
tys. zł 11 214,0

(uzasadnione koszty netto + 8% VAT)

Na spadek przychodów z odzysku surowcowego wpłynęły zmiany cen na przestrzeni 2020 

roku, 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.

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. W dniu 11.10.2019 r. podpisano Aneks nr POIS.02.02.00-00-0032/16-01 

do Umowy o dofinansowanie, którego przedmiotem było zwiększenie wartości projektu do 14 904 490 

zł oraz zwiększenie dofinansowania do 8 240 240 zł, co stanowi 68% kosztów kwalifikowanych 

projektu.

Zakres projektu obejmował 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 ilości 
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wysortowanych surowców. Jest to niezbędny element do wypełnienia limitów w zakresie recyklingu 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który za 2020 r. wynosi 50 %.

Poza modernizacją sortowni w ramach projektu w 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono ładowarkę teleskopową mark JCB 550 - 80 wraz z osprzętem (łyżka 

załadunkowa, chwytak do bel), dysponowanie profesjonalnym sprzętem w znacznym 

stopniu poprawiło organizację pracy na sortowni i pozostałych instalacjach,

- wybudowano nowy budynek wagowy na terenie zakładu (Kociewska 47-53), przy którym 

zamontowano dwie nowe wagi o nośności 60 Mg każda i długości pomostów 18 m. 

Ponadto zakupiono nowe oprogramowanie do obsługi wag i optymalizacji gospodarki 

odpadami w ZUOK, wraz ze sprzętem komputerowym. Przeniesienie „Punktu wagowego” 

na teren zakładu pozwoli na poprawę organizacji pracy oraz pozwoli na przyjmowanie 

pojazdów o dużych gabarytach (samochody typu TIR),

- zakupiono i zamontowano na terenie zakładu myjnię do kół i podwozi. Urządzenie to 

zastąpiło dotychczas użytkowany brodzik dezynfekcyjny.

Realizację zadań w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu” zakończono w maju 2020 r. W dniu 23.07.2020 r. złożono wniosek 

o płatność końcową. Płatność tą w kwocie 418 200 zł Spółka otrzymała w dniu 4 marca 2021 roku. 

Ponadto w ramach planu inwestycyjnego na lata 2020 - 2022 zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono podnośnik hydrauliczny nożycowy z przeznaczeniem do prac na wysokości, 

związanych z pracami konserwacyjno-naprawczymi w zakładzie i na pozostałych 
obiektach Spółki,

- zakończono budowę systemu monitoringu wizyjnego dla PSZOK - ów oraz pozostałych 

obiektów związanych z zagospodarowaniem odpadów, a dotychczas nie objętych 
monitoringiem,

w listopadzie 2020 r. ogłoszono postępowania przetargowe na zakup następujących 

maszyn dla ZUOK: ładowarek kołowych (2 szt.), kompaktora do odpadów, mobilnego sita 

bębnowego do przesiewania kompostu oraz rozdrabniacza wolnoobrotowego 

do odpadów zielonych i wielkogabarytowych. Zakup ten realizowany jest przy udziale 

środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 4.2 Gospodarka 

odpadami, konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-215/18 w ramach projektu „Dostawa 

wyposażenia technologicznego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

w Toruniu". W dniu 26.09.2019 r. Zarząd Spółki podpisał stosowną Umowę 

o dofinansowanie, zgodnie z którą całkowita wartość projektu wynosi 7 190 320 zł, 

wnioskowane dofinansowanie wyniesie 4 981 782 zł. Planowane dostawy maszyn 
i urządzeń do 31.07.2021 r.

Kolejną znaczącą działalnością Spółki realizowaną na terenach przyległych do ZUOK 

są usługi pochówku zwierząt domowych na cmentarzu dla zwierząt „Tęczowy las". W trakcie całego 
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omawianego roku dokonano 197 pochówków zwierząt domowych. Łącznie na cmentarzu dla zwierząt 

pochowanych jest 1431 zwierząt, w tym:

1 085 psów, 

- 248 kotów,
98 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 osiągnięciem w zakresie działań środowiskowych w 2020 roku było 

zakończenie realizacji projektu Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

w Toruniu. Głównym celem projektu było zwiększenie skuteczności i efektywności procesu sortowania 

odpadów, a tym samym zwiększenie ilości i podniesienie jakości odzyskiwanych surowców wtórnych.

Automatyzacja linii sortowniczej polegająca na wyposażeniu jej w separatory optyczne 

i balistyczne pozwoliła na zwiększenie masy odpadów odzyskiwanych w sortowni o ponad 30 %.

Nie bez znaczenia w kontekście ochrony środowiska jest również montaż na terenie ZUOK 

myjni do kół i podwozi oraz zakup systemu informatycznego, zrealizowane w ramach projektu. Myjnia 

umożliwia mycie kół i podwozi pojazdów ciężarowych opuszczających instalacje zakładu. Urządzenie 

pracuje z zamkniętym obiegiem wody myjącej. System informatyczny umożliwia sprawne 

i nowoczesne zarządzanie w gospodarce odpadami, w tym usprawnia i automatyzuje procesy 

przyjmowania i przetwarzania odpadów zapewnia zgodność pracy z regulacjami prawnymi, dostarcza 

wieloaspektowych analiz i raportów, jest zintegrowane z BDO.

Wymiernym efektem środowiskowym funkcjonowania składowiska odpadów jest utylizacja 
gazu składowiskowego. W 2020 r. Spółka pozyskała 326 266 Nm3 czystego metanu (średnia 

zawartość metanu w gazie składowiskowym wynosi ok. 41,19 %), który został przetworzony w około 

991 MWh energii elektrycznej i 1 205 MWh energii cieplnej, co przekłada się na zmniejszenie zużycia 

surowca naturalnego na poziomie około 640 Mg węgla kamiennego. Są to niższe wyniki 

od uzyskanych w 2019 roku. Na sytuację tą wpłynął zakaz składowania odpadów energetycznych 

na składowisku ZUOK i wyczerpujące się zasoby biogazu na Miejskim Składowisku Odpadów, 

po 11 latach od złożenia na nim ostatnich odpadów.

W minionym roku Spółka utrzymała pozytywne wyniki 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.

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:
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- składowania odpadów,

- wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Łączna wysokość należnej opłaty za 2020 rok wyniosła 5 875 574 zł. Dominującym 

elementem jest opłata za składowanie odpadów (5 859 660 zł). Porównanie wielkości naliczonych 

opłat za korzystanie z poszczególnych elementów środowiska przedstawia poniższa tabela:

TABELA 9 PORÓWNANIE WIELKOŚCI NALICZONYCH OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH [ZŁ]

2019 2020
Składowanie 

odpadów
Wprowadzanie gazów / 

pyłów do powietrza
Składowanie 

odpadów
Wprowadzanie gazów / 

pyłów do powietrza

3 388 697 16 300 5 859 660 15 914
3 404 997 5 875 574

Wzrost wysokości opłaty w 2020 roku nastąpił z uwagi na zwiększenie ilości odpadów 

przyjętych do składowania, w szczególności odpadów innych niż komunalne oraz wzrost stawek 
opłaty za składowanie odpadów.

Poniżej przedstawiono krótkie rozliczenie opłat za składowanie odpadów.

TABELA 10 OPŁATY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW

Rodzaj 
odpadów

______ 2019 ___________ 2020
ilość (Mg) średnia 

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

Odpady 
komunalne 4 049 71,42 289 245 3 870 65,97 255 299

Odpady inne niż 
komunalne 17 762 86,27 1 532 305 22 218 138,81 3 084 153

Pozostałości po 
przetworzeniu 30 848 50,80 1 567 147 26 775 94,13 2 520 207

W grupie składowanych odpadów, innych niż komunalne, w 2020 roku składowano nowe rodzaje 

odpadów, dla nowych klientów Spółki, o relatywnie wyższej stawce opłaty środowiskowej (głównie 

przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 270 zł/Mg).

4.5 DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I MARKETINGOWA

W 2020 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. realizowało działania 

edukacyjne w ramach umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów z gminami: Toruń, Lubicz oraz 
Wielka Nieszawka.

Zaplanowano działania w różnorodnej formie: lekcje o odpadach, imprezy, wydarzenia. 

Działania były dostosowane do wieku odbiorców, uwzględniały charakter zabudowy i miejsce 

zamieszkania. Dzieci, młodzież i dorośli mogli pozyskać wiedzę na temat rodzajów i klasyfikacji 

odpadów, obowiązujących zasadach ich zbiórki oraz rodzajów pojemników i worków służących 

do selektywnego gromadzenia odpadów (kolory, napisy). Działania edukacyjne zmierzały także 

do upowszechnienia wiedzy na temat funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych oraz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
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Główną formą edukacji ekologicznej, prowadzonej od wielu lat przez spółkę, są zajęcia w 

formie lekcji, które odbywają się w Centrum Edukacji Ekologicznej EcoKid lub placówkach 

oświatowych, do których uczęszczają uczniowie. Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku 

odbiorców oraz poziomu posiadanej wiedzy. Scenariusze mają charakter autorski.

Z powodu epidemii Covid-19, zobowiązanie do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych zostało 

wykonane częściowo. Do momentu ogłoszenia stanu epidemicznego i związanych z nim obostrzeń, 

a także przejścia szkół na nauczanie zdalne udało się zrealizować 42 godziny zajęć dla 452 uczniów 

z Torunia oraz 26 godzin zajęć dla 231 uczniów z Lubicza. Następnie, w kolejnym roku szkolnym, 

zajęcia odbywały się w placówkach oświatowych gminy Lubicz, w których przeprowadzono 35 godzin 

zajęć dla 609 uczniów.Łącznie, w CEE EcoKid oraz w macierzystych placówkach uczniów 

przeprowadzono 103 godziny zajęć edukacyjnych, w których uczestniczyły 1292 osoby.

W 2020 r. z powodu pandemii odwołano imprezę „Wiosenne porządki", natomiast impreza 

„Sprzątanie Świata” odbyła się 19 września 2020 r. na Rynku Nowomiejskim, gdzie 

zaprezentowaliśmy mieszkańcom Torunia specjalistyczny sprzęt spółki, przyjmowaliśmy zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, leki oraz baterie, a na stoisku informacyjno-edukacyjnym 

dystrybuowaliśmy ulotki i broszury, prowadziliśmy edukację z elementami zabawy, a także 

udostępniliśmy ściankę o tematyce ekologicznej do wykonywania pamiątkowych zdjęć.

Nasze stoisko prezentowaliśmy również podczas wydarzenia „Śniadanie nad Wisłą", które 

odbyło się w dniu 29 sierpnia 2020 r. na Błoniach Nadwiślańskich.

Niestety, z powodu pandemii zostały odwołane wydarzenia edukacyjne: Dni Otwarte 

Funduszy Europejskich i Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, w których corocznie Spółka brała wny 

udział.

W grudniu 2020 roku przeprowadzono druk ulotek z harmonogramem na 2021 rok oraz 

ważnymi informacjami na temat zmian w zasadach i opłatach za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, które dystrybuowano na terenie Gminy Toruń (w zabudowie jednorodzinnej ulotki 

otrzymało 10 155 gospodarstw domowych, natomiast w zabudowie wielorodzinnej 73 648), a także 

przekazano do WGK UMT. Wydrukowano również plakaty edukacyjno - informacyjne poruszające 

w/w problematykę, które przekazano spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, a także WGK UMT. 

Podejmowane działania edukacyjne wspierane były poprzez dystrybucję gadżetów opatrzonych logo 

MPO. Na podstawie umowy z EKOPUNKT Organizacja Odzysku Opakowań zaktualizowano film 

„Odpady - śmieci czy surowce?", a także zakupiono pomoce dydaktyczne oraz inne gadżety 

promujące prawidłowe postępowanie z odpadami.

W ramach działań edukacyjnych wpisanych do projektu Rozbudowa Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami 

komunalnymi, w 2020 roku utrzymano wprowadzony w poprzednim roku panel tematyczny do 

wszystkich lekcji w Centrum Edukacji Ekologicznej EcoKid dotyczący zapobieganiu powstawaniu 

odpadów oraz kontynuowano emisję czterech spotów informacyjno-edukacyjnych w telewizji 

regionalnej.
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5. INWESTYCJE
Spółka w 2020 roku realizowała zakupy inwestycyjne, zgodnie z Wieloletnim Planem 

Inwestycyjnym na lata 2020-2022. Plan zadań inwestycyjnych na 2020 r., zgodnie z WPI, został 

przyjęty uchwałą nr 17/20 Rady Nadzorczej w dniu 28 października 2020 roku. Kwota wydatkowana 

na inwestycje w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 920 tys. zł. W ramach planu zrealizowano 

rozbudowę ZUOK zgodnie z harmonogramem na kwotę 2 228 tys. zł, zakupiono maszyny, urządzenia 

i wyposażenie na kwotę 415 tys. zł, zakupiono środki transportu na kwotę 277 tys. zł.

Wszystkie zadania objęte planem zostały zrealizowane. Uzyskano oszczędności w zakupie 

maszyn i urządzeń na kwotę 36 tys. zł.

TABELA 11 WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp. Wyszczególnienie Plan 
w tys. zł

Wykonanie 
w tys. zł

4/3 
%

i 2 3 4 5

1. ROZBUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W TORUNIU 2 228 2 228 100,00

1.1. Budowa budynku i roboty do montażu wag i myjki 1 009 1 009 100,00
1.2. Dostawa i montaż zespołu wag 213 213 100,00

1.3. Dostawa i montaż myjni do kół i podwozi 225 225 100,00

1.4. Dostawa wyposażenia 10 10 100,00

1.5. Dostawa ładowarki teleskopowej 492 492 100,00
1.6. Kampania edukacyjna 15 15 100,00

1.7. Jednostka realizujgca projekt 73 73 100,00
1.8. Oprogramowanie 190 190 100,00
1.9. Promocja projektu 1 1 100,00

2. MASZYNY, URZĄDZENIA 1 WYPOSAŻENIE 451 415 92,02

2.1. kontenery do gromadzenia odpadów 116 98 84,48

2.2. monitoring ZUOK 55 55 100,00

2.3. rozsiewacz ciągniony 50 42 84,00

2.4. nadwozie piaskarki z pługiem 150 140 93,33

2.5. podnośnik 80 80 100,00

3. ŚRODKI TRANSPORTU 277 277 100,00

3.1. ciągnik wraz z osprzętem 277 277 100,00

RAZEM 2 956 2 920 98,78
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6. SYTUACJA EKONOMICZNA

6.1 SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

Bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 

87.559.671,14 zł. Jest to kwota niższa o 1.440 tys. zł w stosunku do sumy bilansowej na koniec 2019 

roku.

Powodem spadku sumy bilansowej jest przede wszystkim spadek wartości stanu środków 

trwałych w aktywach trwałych o 3.409 tys. zł. Związane jest to z sytuacją, gdy wartość nowoprzyjętych 

środków trwałych z inwestycji jest niższa od rocznej amortyzacji odpisanej od istniejącego majątku.

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

finansowej przy obecnym poziomie należności i zobowiązań.

AKTYWA

W 2020 roku aktywa trwałe stanowiły 76,01 % udziału w majątku Spółki. Udział aktywów 

trwałych w całości majątku Spółki uległ obniżeniu o niecałe 1%. Spadek aktywów trwałych dotyczył 

wszystkich grup, największy w grupie środków transportu i budynków i lokali. Strukturę rzeczowego 

majątku trwałego przedstawia poniższy wykres:

WYKRES 12 STRUKTURA TRWAŁEGO MAJĄTKU RZECZOWEGO [%]

2019 rok

0,05% ■ budynki i lokale

■ urządzenia techniczne i 
maszyny

i środki transportowe

■ grunty

pozostałe
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2020 rok

Na dzień bilansowy aktywa obrotowe zamknęły się kwotą 21.002 tys. zł i zwiększyły 
się w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 470 tys. zł. Wzrost nastąpił głównie w stanie należności 

z tytułu dostaw i usług o przeszło 2,147 tys. zł oraz z przyrostu inwestycji krótkoterminowych (środków 
pieniężnych) o blisko 1,578 tys. zł.

Wartość zapasów w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła 

o 33,3 tys. zł i na koniec roku obrotowego wynosiła 747,1 tys. zł. Zapasy materiałów dotyczyły głównie 

materiałów uszarstniających przeznaczonych do realizacji zadań związanych z Akcją Zimową. 

Ze względu na warunki pogodowe materiały te nie zostały zużyte w roku 2020.

Na dzień 31.12.2020 roku należności krótkoterminowe wykazywały saldo 7 731 252,92 zł, 

i zmniejszyły się przez rok o 1 119 329,41 zł. W porównaniu z 2019 rokiem zwiększyły się należności 

z tytułu dostaw i usług do 6 462 599,06 zł. Należności terminowe w kwocie 5 596 570,45 zł 

to głównie zobowiązania gmin, w których prowadzona jest obsługa systemów gospodarowania 

odpadami. Należności przeterminowane to kwota 1 458 606,97 zł (w tym: postępowania upadłościowe 

i likwidacyjne na kwotę 70 376,20 zł; odpis aktualizujący należności na kwotę 541 115,47 zł). Struktura 

wiekowa należności przeterminowanych na dzień bilansowy przedstawia się następująco: od 1 do 30 

dni na kwotę 185 889,06 zł, od 31 do 60 dni na kwotę 66 421,72 zł, od 61 do 90 dni na kwotę 

52 416,89 zł, od 91 do 180 dni na kwotę 315 361,52 zł, od 181 do 1 roku na kwotę 539 077,75 zł, 

powyżej roku na kwotę 299 440,03 zł. Do dnia 31.01.2022 r. spłacono kwotę 322 367,15 zł 

z przeterminowanych należności. Działania windykacyjne prowadzone przez Spółkę systematycznie 

poprawiają sytuację w zakresie zadłużeń. Z uwagi na zawieszenie lub ograniczenie działalności 

w sferze gastronomicznej oraz kulturalnej Spółka wydłużyła terminy płatności dla tych branż.

Na dzień 31.12.2020 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 
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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, spółka w restrukturyzacji),

ESR Sp. z o.o. - 11.255,75 zł (do spłaty na dzień 23.02.2021 r. pozostało: 255,75 zł),

VITAL Sp. z o.o. - 11.176,06 zł (zadłużenie zostało spłacone),

TT Market Spółka z o.o. - 9.582,71 zł (trwa postępowanie egzekucyjne),

BORYSZEW TENSHO POLAND Sp. z o.o. - 6.708,84 zł (zadłużenie zostało spłacone),

LIDL SP. Z O.O. SP.K - 6.642,00 zł (zadłużenie zostało spłacone),

Niewiadomski Henryk - 6.181,67 zł (trwa postępowanie egzekucyjne; ustalony został plan 

podziału sumy uzyskanej z egzekucji, co oznacza, iż zadłużenie będzie systematycznie 

malało),

RESTAURATORS Sp. z o.o. - 5.885,34 zł (zadłużenie zostało spłacone).

W 2020 roku do Sądu Rejonowego w Toruniu złożono 171 pozwów o zapłatę na łączną kwotę 

143.761,73 zł.

PASYWA

W strukturze zobowiązań spadł udział zobowiązań długoterminowych w kapitale obcym 

z 22,1 % w 2019 roku do 15,2 % w roku sprawozdawczym.
Suma spłaconych kredytów i pożyczek w 2020 roku wyniosła łącznie 2 974,7 tys. zł w tym:

- NFOŚiGW

- WFOŚiGW

- Bank Millennium

1 040,3 tys. zł

1 101,4 tys. zł

445,7 tys. zł

- BGK 387,3 tys. zł

Łączna wartość zobowiązań długoterminowych pożyczkowych i kredytowych pozostała 

do spłaty na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwotę 7.201,6 tys. zł.

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

Inne zobowiązania finansowe długoterminowe w kwocie 1 076,2 tys. zł to raty kapitałowe 

pozostałe do spłaty za nabycie środków trwałych w formie leasingu.

Zobowiązania długoterminowe na łączną kwotę 8 277,8 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, zakup taboru specjalistycznego oraz rat kapitałowych leasingu.
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Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się w porównaniu do 2019 roku o kwotę 

171,5 tys. zł. Nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu podatków i innych świadczeń o kwotę 3 078,4 tys. zł 

(główna pozycja wzrostu o 2 471 tys. zł. to opłata za zagospodarowanie odpadów).

Zobowiązania krótkoterminowe dotyczą w szczególności:

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług 2 943,4 tys. zł

powyższe zobowiązania dotyczą głównie: paliwa, energii, wody, części zamiennych, 
podwykonawstwa

- zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 857,3 tys. zł

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

- zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 8 138,9 tys. zł

Wszystkie zobowiązania Spółki są regulowane terminowo.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2020 roku wykazują wartość 

21 047 tys. zł. Zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego o kwotę 

833 tys. zł w wyniku rozliczania części dotacji ze środków Funduszu Spójności dotyczącej projektu 

„Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu" oraz otrzymanej dotacji w wysokości 1 363,4 tys. zł 

i częściowo rozliczonej na projekt „Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku 

wykazuje zysk netto w kwocie 685 tys. zł. Zysk ten jest wyższy od zrealizowanego w 2019 roku, który 
wyniósł 69,4 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 2020 roku wiąże się głównie ze wzrostem opłat i podatków o 46,3 % (wzrost głównie dotyczy opłaty 

środowiskowej, w tym od realizowanego przetargu na składowanie odpadów pofermentacyjnych 

z Saniko Włocławek), kosztów usług obcych o 12,1 % (wzrost ceny zagospodarowania w ZTPOK, 

koszty remontów, koszty transportu odpadów Saniko Włocławek) i energii 28,8% (praca separatorów).

Strata brutto ze sprzedaży w 2020 r. uległa w porównaniu do 2019 roku znaczącemu 

zmniejszeniu i wyniosła 624 tys. zł, a w roku 2019 r. 2 014 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne 

spadły o 220,5 tys. zł w związku ze zmniejszeniem dotacji związanych z zakończeniem 

amortyzowania części dotowanych inwestycji w ZUOK. Pozostałe koszty operacyjne uległy w 2020 r. 

zwiększeniu w stosunku do 2019 r. o 459,4 tys. zł. i dotyczyły kosztów likwidacji szkód i aktualizacji 

należności. Wzrosły również koszty finansowe o 60,4 tys. zł z uwagi na wzrost kredytowania 

inwestycji. Natomiast przychody finansowe zmniejszyły się o 12,7 tys. zł głównie z racji obniżania stóp 
procentowych.
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Po ich uwzględnieniu zysk z brutto wyniósł 782,4 tys. zł, co wobec 144,7 tys. zł w 2019 roku 

jest bardzo dużą poprawą.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

W wyniku przepływów pieniężnych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej 

zwiększyły się zasoby środków pieniężnych o kwotę 1 577,6 tys. zł. O ich znaczącym wzroście 

zadecydował przede wszystkim wypracowany zysk w roku 2020.

Spółka utrzymuje zasoby środków pieniężnych na wysokim poziomie jak w latach ubiegłych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał podstawowy Spółki w 2020 roku nie uległ zmianie.

Kapitał zapasowy Spółki zwiększył się o 70,9 tys. zł wskutek podziału zysku wypracowanego 

w roku 2019 oraz z uwagi na rozchód objętych aktualizacją środków trwałych.

Kapitał rezerwowy nie zmienił wartości nominalnej.

Kapitał z aktualizacji wyceny zmniejszył się o kwotę 1 491,50 zł

Zysk (strata) z lat ubiegłych utworzono rezerwę na świadczenia pracownicze z lat ubiegłych 

zgodnie z wyceną aktuarialną na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) w wysokości 4 965 565 zł.

Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe wielkości z bilansu sporządzonego na dzień 

31.12.2020 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) 2018 2019 2020

1 Przychody ze sprzedaży netto 49 695,32 56 163,50 62 536,43

2 Przychody ze sprzedaży produktów 49 750,37 55 829,55 63 544,62

3 Wynik brutto na sprzedaży -1 891,40 -2 014,54 -623,79

4 Wynik na działalności operacyjnej 526,03 395,93 1 106,81

5 Wynik finansowy netto 139,02 69,40 684,98

6 Aktywa ogółem 74 662,90 88 999,85 87 559,67

7 Aktywa trwałe 59 228,28 68 467,15 66 557,37

8 Aktywa obrotowe 15 434,62 20 532,70 21 002,30

9 Zapasy 471,33 713,83 747,10

10 Kapitał własny 36 399,06 37 216,34 32 935,75

11 Należności krótkoterminowe 4 196,64 8 850,58 7 731,25

12 Zobowiązania ogółem (kapitał obcy) 38 263,84 51 783,52 54 623,92

13 Zobowiązania krótkoterminowe 11 378,62 16 740,74 16 569,21

14 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 087,08 5 653,32 2 943,44

15 Amortyzacja 6 104,46 6 270,73 6 231,12
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TABELA 13 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

1 Wskaźniki struktury aktywów j.m. 2018 2019 2020

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

% 79,33% 76,93% 76,01%

- Podstawowy wskaźnik struktury majątku - 
aktywa trwałe / aktywa obrotowe krotność 3,84 3,33 3,17

II Wskaźniki oceny stopnia zadłużenia i 
struktury finansowania majątku j.m. 2018 2019 2020

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego 
kapitałem - kapitał własny /aktywa trwałe krotność 0,61 0,54 0,49

- Wskaźnik źródeł finansowania kapitał 
własny/ kapitał obcy

krotność 0,95 0,72 0,60

- Wskaźnik ogólnego zadłużenia 
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

krotność 0,51 0,58 0,62

- Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - 
zobowiązania ogółem / kapitał własny krotność 1,05 1,39 1,66

III Wskaźniki płynności finansowej j.m. 2018 2019 2020

-
Wskaźnik płynności szybki aktywa 
obrotowe - zapasy / zobowiązania 
krótkoterminowe

krotność 1,32 1,18 1,22

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

krotność 0,95 0,66 0,76

IV Wskaźniki efektywności 
gospodarowania j.m. 2018 2019 2020

- Wskaźnik marży netto (ROS) wynik 
finansowy netto / przychody ze sprzedaży % 0,28 0,13 1,10

- Stopa zwrotu aktywów wynik finansowy 
netto / aktywa ogółem % 0,19 0,08 0,78

- Stopa zwrotu kapitału własnego wynik 
finansowy netto / kapitał własny

% 0,38 0,20 2,08

-
Wynik przed kosztami odsetek i 
amortyzacji wynik na działalności 
operacyjnej + amortyzacja

tys. zł 6 630 6 667 7 338

Analiza powyższych wielkości wykazuje, że nastąpiła znacząca poprawa wskaźników 

efektywności. Nadal utrzymują się bardzo dobrym poziomie wskaźniki płynności finansowej. Uległy 

pogorszeniu wskaźniki zadłużenia i struktury finansowania majątku lecz są na poprawnym, 

bezpiecznym poziomie. Przedsiębiorstwo znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej, niezagrażającej 

funkcjonowaniu firmy.

38

Sprawozdanie Zarządu z działalności M<PO Sp. z o. o. w Toruniu za 2020 rot^



6.2 REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ OKREŚLONYCH PLANEM SPÓŁKI

Plan Spółki na 2020 rok został uchwalony przez Radę Nadzorcza 31 grudnia 2020 roku. 
Uchwalenie planu zostało poprzedzone procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 256 Prezydenta 
Miasta Torunia z dnia 20.09.2017 roku.

Spółka zrealizowała przychody z usług o 0,6 % wyższe niż w planie. Wzrost usług w stosunku 

do roku ubiegłego zanotowano głównie w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów. Ta podstawowa 

działalność pomimo spadku sprzedaży surowców wtórnych pokryła niższe zakresy usług 

oczyszczania 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 w planie spadek zużycia materiałów w stosunku 

do 2019 roku o 3,6%, na co decydujący wpływ miały ceny paliw i niskie zużycie materiałów w Akcji 

Zimowej. Zaplanowano wzrost zużycia energii o 31% z uwagi na pracę separatorów w sortowni, 

a także wzrost usług obcych o 11 %. Znaczny przyrost kosztów w planie dotyczył podatków i opłat 

(46,5%) z uwagi na opłatę środowiskową od odpadów niekomunalnych, w tym z Saniko Włocławek. 

Założono środki na wzrost wynagrodzeń o 4,5%, razem ze skutkami wcześniejszych podwyżek płac. 

Zaplanowano wyższy wynik roczny netto w stosunku do osiągniętego w 2019 roku o 950 tys. zł, 
zrealizowano wynik wyższy o 615 tys. zł.

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
2019

PLAN NA
2020

WYKONANIE
2020

WYKONANIE 
2020 DO 

PLANU 5/4
i 2 3 4 5 6

A.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym:

56164 62 960 63 345 100,6

1) Letnie i zimowe oczyszczanie ulic 3 447 1570 1 614 102,8

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów 50 446 59 920 60254 100,6

3) Pozostałe przychody z usług 2 271 1 470 1 477 100,5

A' Pozostałe przychody i rozliczenia bilansowe * -809
B. Koszty działalności operacyjnej 58 178 63 454 63 160 99,5
1. Amortyzacja 6 271 6 238 6 231 99,9

II. Zużycie materiałów i energii, w tym: 8 029 7 981 7 966 99,8

a) materiały 7 326 7 060 7 060 100,0

b) energia 703 921 906 98,4

III. Usługi obce, w tym: 16 999 18 861 18 843 99,9

a] usługi remontowe 150 265 260 98,1

b) zagosp. odpadów w obcych instalacjach 13 286 15 206 15 204 100,0

C1 podwykonawcy 1 081 580 575 99,1

d) pozostałe usługi obce 2 483 2 810 2 804 99,8

IV. Podatki i opłaty, w tym: 5 440 7 973 7 960 99,8

a) podatek od nieruchomości i użytk. wieczyst. 1 531 1575 1573 99,9

b) podatek od środków transportowych 115 133 132 99,2

C1 opłata za korzystanie ze środowiska 3 389 5 860 5 860 100,0

d) pozostałe opłaty 405 405 395 97,5

V. Wynagrodzenia 16 874 17 640 17 506 99,2
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 955 4 130 4 068,0 98,5
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 574 616 574,0 93,2

a) ubezpieczenia 549 594 553 93,1

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 36 15 13 86,7

C. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 014 -494 -624 -

D. Pozostałe przychody operacyjne 2 741 2 509 2 521 100,5

E. Pozostałe koszty operacyjne 331 480 790 164,6

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 396 1535 1 107 72,1

G. Przychody finansowe 26 13 13 100,0

H. Koszty finansowe 277 338 338 100,0

1. Zysk (strata) brutto na działalności gospodar. 145 1210 782 64,6

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 -

K. Zysk (strata) brutto 145 1210 782 64,6

L. Obowiązkowe zmniejszenia zysku 75 190 97 51,1

M Zysk (strata) netto 70 1020 685 67,2

A) Przychody ogółem (suma pozycji: A, A', D, G) 58 931 65 482 65 070 99,4

B) Koszty ogółem (suma pozycji: B, E, H) 58 786 64 272 64 288 100,0
* utworzono na polecenie biegłego rewidenta w lutym 2021 roku rezerwę na przyszłe wypłaty nagród jubileuszowych oraz 

odpraw emerytalnych i rentowych. Zobowiązanie takie ciąży na podmiotach, które mają inne niż ustawowe wysokości nagród i 

odpraw.
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Poniżej wyjaśnienia zmian, które zaszły w przychodach i kosztach w 2020 roku i w sposób odmienny 

ukształtowały wielkości wykonane w 2020 roku w stosunku do roku 2019:

Ad A.

1 ) Zaplanowano przychody uwzględniające zmniejszenie środków na usługi letnie i całoroczne 

MZD w związku z oszczędnościami w budżecie Gminy Miasta Torunia. W związku z łagodną 

zimą dla usług zimowych zaplanowano ich niższy zakres. Tendencja spadkowa w usługach 

również z wymienionych przyczyn dotyczyła klientów komercyjnych. Zrealizowano plan 
z 2,8% przekroczeniem.

2 ) Uzyskano wyższe o 9,8 min zł niż w 2019 roku przychody z usług odbioru i zagospodarowania 

odpadów (19% wzrostu). Przyrost sprzedaży dotyczył głównie komercji i jego ważnym 

czynnikiem był wygrany przetarg na zagospodarowanie pozostałości po procesie fermentacji 

od Saniko Włocławek i przyjęcie w 2020 roku odpadów za 3,7 min zł. Wyższe przychody 

uzyskano z ofert przetargowych dla gmin wiejskich, szczególnie po zmianach przepisów 

likwidujących ryczałtowy sposób ustalania ceny w systemach gminnych. Płatność za każdą 

tonę odpadów mocno przyczyniła się do uzyskania wyższych przychodów, gdyż w SIWZ-ach 
gminy mocno zaniżały ilości planowanych odpadów.

Wzrosły przychody z zagospodarowania odpadów innych niż komunalne z uwagi na ilości 

przyjmowanych odpadów jak też wzrostu cen zagospodarowania do poziomu 

konkurencyjnego, podążając za możliwościami stworzonymi na rynku odpadów 
poprzemysłowych.

3 ) Jeżeli chodzi o zaplanowane usługi pozostałe założony plan zrealizowano pomimo, 

że przychody z pozyskania biogazu okazały się niższe od założeń.

Ad B. I amortyzacja - wykonanie bliskie zgodności z planem i o 40 tys. zł niższe niż w 2019 roku

Ad B. II. a) materiały - zgodne z planem, wykonanie niższe o 266 tys. zł niż w 2019 roku głównie 

w związku z obniżką cen paliw i niższym niż w 2019 roku zużyciem środków uszarstniających:

- paliwa o 511 tys. zł mniej niż w 2019 roku z uwagi na spadek cen i niewielką ilość usług 
w Akcji Zimowej,

części zamienne o 247 tys. zł mniej niż w 2019 roku związane głównie z małą eksploatacją 

aut w Akcji Zimowej i likwidacją wyeksploatowanych aut i zakupem nowych w końcu 2019 
roku,

a także wyremontowaniu 5 jednostek taboru,

- środki uszarstniające o 400 tys. zł mniej w wyniku łagodnej zimy, 

materiały bhp o 119 tys. zł więcej niż w roku 2019 głównie z uwagi na pandemię 
koronawirusa Covid-19,

- pozostałe pozycje, w tym pojemniki, worki, kosze narzędzia sprzęt komputerowy i biurowy 

i inne materiały zużywane do świadczenia usług wykonano odpowiednio wyżej.

Ad B. II. b) energia - zużycie niższe o 15 tys. zł od wartości zaplanowanych na 2020 r., lecz wyższe 
o 203 tys. zł od wykonania 2019 r.

41

Sprawozdanie Zarządu z dziahdności MPO Sp. z o. o. w Toruniu za 2020 rof^



- na energię elektryczną Spółka wydała o 185 tys. zł więcej niż w 2019 roku - z powodu 

uruchomienia separatorów w sortowni i niewystarczającej ilości własnego zużycia energii 

z własnej produkcji w związku z niskim poborem metanu,

- na wodę i ścieki zużyto o 18 tys. zł więcej niż w 2019 roku z uwagi na warunki pogodowe 

i ilość odpadów do zagospodarowania w ZUOK. Wszystkie składniki energii miały również 

w 2020 roku wyższe ceny jednostkowe
Ad B. III. a) remonty o 110 tys. zł więcej niż uwagi na możliwość odnowienia 5 zużytych środków 

taboru i oddania do wyremontowania 5 największych kontenerów.

Ad B. III. c) podwykonawcy wykonano niemal zgodnie z planem i 506 tys. zł mniej niż w 2019 roku 

z uwagi na niższe koszty podwykonawstwa spowodowane spadkiem ilości usług zimowych 

i brakiem usługi obsługi przystanków, które świadczyliśmy do początków sierpnia 2019 roku 

z pomocą firmy ALDOM.

Ad B. III. d) pozostałe usługi obce o 6 tys. zł mniej niż w planie, lecz o 321 tys. zł więcej niż w 2019 

roku z uwagi na:
- większy zakres usług transportowych o 256 tys. zł - realizacja dostaw od SANI KO w ramach 

wykonania usługi na zagospodarowanie odpadów pofermentacyjnych,

- wzrost usług informatycznych w związku z aktualizacją licencji oprogramowania o 245 tys. zł, 

- spadek czynszów o 277 tys. zł (GMT przychyliło się do wniosku Spółki o obniżeniu czynszu 

za MSO, w związku z obniżeniem się przychodów z pozyskania biogazu,

- wzrost usług dozoru mienia (podniesienie najniższego wynagrodzenia) o 72 tys. zł.

Ad B. IV. c) opłata środowiskowa (za składowanie odpadów) dokładnie zgodnie z planem 

i o 2 471 tys. zł wyżej niż w 2019 roku. Stało się tak z uwagi na:

wzrost ilości odpadów przekazanych do składowania, z jednoczesnym uzyskaniem 

wyższych przychodów i poprawą wyniku finansowego Spółki, 

wzrost stawek o 58,8% za składowanie odpadów przetworzonych niskoenergetycznych 

(stabilizat, część balastu, które stanowią łącznie 47% tonażu poddanego składowaniu).

Ad B.V. wynagrodzenia o 134 tys. zł mniej niż zaplanowano i 632 tys. zł więcej niż w 2019 roku 

w związku z:

- zwiększeniem ilości pracowników o 6 etatów (większość w sortowni),

- wcześniejszymi przeszeregowaniami płac pracowników,

Ad B.VI. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia o 62 tys. zł mniej niż zaplanowano i 113 tys. 

zł więcej niż w 2019 roku (większość kwoty jest pochodną wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia).

Ad B. VII. pozostałe koszty rodzajowe o 42 tys. zł mniej niż w planie w podobnej kwocie jak w 2019 

roku. Głównym składnikiem są ubezpieczenia majątkowe, które okazały się na przestrzeni 

2 ostatnich lat podobne.
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TABELA 15 SPRZEDAŻ, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCIACH 
ŚWIADCZONYCH NA RZECZ GMT [ TYS. ZŁ.]

LP WYKAZ USŁUG SPRZEDAŻ
2020

KOSZTY 
2020

WYNIK ZE 
SPRZEDAŻY

SALDO 
KOSZTÓW I 

PRZYCHODÓW
POZOSTAŁYCH

WYNIK 
BRUTTO

1 Oczyszczanie MZD 1 514 1 907 -393 47 -346

1 Oczyszczanie letnie i całoroczne 
MZD 831 886 -55 6 -49

2 Akcja Zima - MZD 683 1 021 -338 41 -297

II Pozostałe usługi MZD 584 576 8 -6 2

1 Eksploatacja i opróżnianie koszy 
ulicznych 380 476 -96 -3 -99

2 Opróżnianie i dezynfekcja 
pojemników do psich odchodów 57 47 10 0 10

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

147 53 94 -3 91

III Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów 22 050 24 258 -2 208 683 -1 526

1 Przychody z umowy odbioru 
odpadów 7 603 7 658 -55 -76 -132

2 Przychody z umowy wykonawczej 
zagospodarowania odpadów 10 383

16 600 -2 153 759 -1 394

2.a w tym: rekompensata ex antę za 
2020r. 10 383

2 b
w tym: rekompensata dodatkowa z 
umowy przejęcia zobowiązania od 
GMT

0

3 Przychody z refakturo wania dostaw 
bezpośrednich do ZTPOK 2 992

4

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

1 072

RAZEM SPRZEDAŻ, KOSZTY I WYNIK 
- GMT W 2020 ROKU 24 148 26 741 -2 593 724 -1 870

Usługi oczyszczania dla MZD przyniosły stratę głównie z uwagi na brak wystarczającej ilości 

usług zimowych aby pokryć koszty stałe ponoszone w okresie braku świadczenia usług (amortyzacja 

i przygotowanie sprzętu do sezonu, dyżury dyspozytorów itp.). Podobnie wygląda sprawa strat 

w usługach letnich dla MZD. Tu także jednostkowe koszty usług są wyższe w przypadku mniejszego 
zakresu usług.

W przypadku odbioru i zagospodarowania odpadów na usługach z gminą Toruń Spółka 

poniosła straty na sprzedaży. Rekompensata zaplanowana i wypłacona w 2020 za zagospodarowanie 

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

faktycznej realizacji usługi, głównie z powodu nieuwzględnienia niezależnych wzrostów kosztów

43

Sprawozdanie Zarządu z dziafatności MPO Sp. z o. o. w Toruniu za 2020 rof^



powstających w ZUOK. Nie udało się osiągnąć istotnego wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży 

surowców wtórnych. Spadki cen w 2020 roku bardzo się pogłębiły i mimo przyrostu ilości sprzedaży 

w Mg (wykres 9) wartość nie jest zadowalająca.

Rozliczenie rekompensaty przedstawiono w tabeli 8 w rozdziale Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych. Pokazany w tabeli nr 8 rozliczenie rekompensaty zawiera pozycję „spłaty rat 

kapitałowych ponad wartość amortyzacji”, której w tabeli 15 poz. III nie ujęto. Pozycja ta w przyjętym 

w umowie wykonawczej z dnia 4 stycznia 2016 roku modelu do rozliczania rekompensat ma stanowić 

element wspomagający Spółkę, aby gwarantować zysk rozsądny w przypadku gdy wysokość 

amortyzacji jest zbyt mała aby pokrywać spłatę zadłużenia Spółki.

Zmiany w tabeli 15 w stosunku do wersji z dnia 31.03.2021 r. spowodowane są rozpisaniem 

szczegółowym pozostałych usług MZD oraz przyjęciem w wyliczeniach do odbioru 

i zagospodarowania odpadów danych z rekompensaty, którą Spółka uzgodniła z GMT

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

LP.
Rodzaje 

prowadzonej 
działalności

Przychody Koszty Wynik na sprzedaży 
z działalności

Wyko 
nanie 
roku 
2019

Plan 
roku 
2020

Wyko 
nanie 
roku 
2020

Wyko 
nanie 
roku 
2019

Plan 
roku 
2020

Wyko 
nanie 
roku 
2020

Wyko 
nanie 
roku 
2019

Plan 
roku 
2020

Wyko 
nanie 
roku 
2020

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

D

Letnie
i zimowe 
oczyszczanie 
ulic

3 447 1570 1614 3 460 1 906 1964 -12 -336 -350

2)

Odbiór 
i zagospoda
rowanie 
odpadów

50 446 59 920 60 254 51618 59 680 60 136 -1 172 240 118

3)
Pozostałe 
usługi

1936 1662 1 677 2 810 2 063 2 072 -874 -401 -395

3a)

Pozostała 
sprzedaż i 
rozliczenia 
bilansowe

334 -192 -1 009 291 -195 -1 012 43 3 3

RAZEM 
prowadzone 
działalności

56 164 62 960 62 536 58 178 63 454 63 160 -2 015 -494 -624

Spółka poprawiła w stosunku do 2019 roku wynik na sprzedaży w głównej swojej działalności 

odbioru i zagospodarowania odpadów o 1.290 tys. zł. Pomogło w tym zwiększenie przyjmowania 

odpadów innych niż komunalne do zagospodarowania poprzez składowanie. Lepszy jest również 

w stosunku do 2019 roku wynik na sprzedaży w usługach pozostałych o 479 tys. zł.
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6.3 PRZYCZYNY UKSZTAŁTOWANIA SIĘ WYNIKÓW NA GŁÓWNYCH 
DZIAŁALNOŚCIACH

Oczyszczanie

Na niższy o 338 tys. zł, w porównaniu do 2019 r. wynik na sprzedaży w usługach 

oczyszczania miały wpływ, znaczące zmniejszenie obrotów, zarówno w okresie zimowym, jak też 
letnim. Brak warunków typowych dla zimy był w tym zakresie decydujący. Amortyzacja i koszty 

przygotowania sprzętu do Akcji Zima, dyżury muszą zostać pokryte odpowiednią ilością usług. 
Stosownym pokrywaniem kosztów gotowości można by było złagodzić konsekwencje dla Spółki 

niewystarczającej skali usług zimowych. Pomimo zmniejszenia w połowie roku ilości zatrudnienia 

stosownie do poziomu zleceń dla usług całorocznych i letnich obniżenie skali i brak odpowiednich 

korekt cen jednostkowych przy niższej skali usług, przyczyniły się do ich ujemnej rentowności.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Spółka poprawiła w stosunku do 2019 roku wynik na sprzedaży w głównej swojej działalności 

odbioru i zagospodarowania odpadów o 1 290 tys. zł. Pomogło w tym zwiększenie przyjmowania 

odpadów innych niż komunalne do zagospodarowaniu poprzez składowanie. Ponadto na poprawę 

wyniku miały korekty umów z gminami wiejskimi przy nowych umowach na obsługę systemu 

gminnego oraz poszerzanie usług komercyjnych. Uzyskano przyrost ze sprzedaży surowców wtórnych 

o blisko 223 tys. zł mimo znaczącego spadku cen surowców w trakcie 2020 roku. Jednakże do planu 

sprzedaży surowców wtórnych zabrakło 134 tys. zł i to wpłynęło na niższy wynik na działalności.

Pozostałe usługi

Na wyższy porównaniu do 2019 r. o 479 tys. zł, wynik na sprzedaży wpłynął wynik na 

działalności pozyskania energii odnawialnej nie w zakresie efektów produkcyjnych i sprzedażowych, 

lecz w wyniku wewnętrznego obciążenia ZUOK na kwotę 319 tys. zł, tj. energii elektrycznej za jaką 

płaciłby ZUOK gdyby musiał kupować ją od dostawcy obcego. Oszczędności w kosztach Biogazu 

dotyczyły usług obcych (przeglądy, dozory), ubezpieczeniach majątkowych i wynagrodzeniach.

6.4 ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, OCENA RYZYKA

W 2020 roku miało miejsce kilka zdarzeń szczególnie ważnych dla działalności Spółki:

1. Zakończenie inwestycji rozbudowy ZUOK, poprzez montaż separatorów na liniach 
sortowni,

2. utrzymanie w ZUOK ilości odpadów z gmin, od innych operatorów systemów gminnych 

i komercji oraz innych firm działających na rynku odpadów w regionie,

3. realizowanie umowy na składowanie przefermentowanych odpadów z beztlenowego 

rozkładu odpadów komunalnych od Saniko Włocławek, dającej znaczącą poprawę wyniku 
finansowego Spółki,

4. podpisanie z Gminą Miasta Toruń kolejnej umowy, która umożliwiała w 2020 roku 

zrealizowanie dostaw do ZTPOK ProNatura w ilości wynikającej z porozumienia gmin 

Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń oraz dla Spółki bezprzetargowe przekazywanie 
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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 2020 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 

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 ograniczania 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.

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
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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. Jest w Spółce oferta ze strony potentata eksploatacji 

składowisk Bioenergy wydzierżawienia urządzeń do pozyskania gazu na 15 lat.

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 względnie rekompensujące straty w innych działalnościach, 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.

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

powinien stanowić 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 2020 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.

7. PODSUMOWANIE - TRENDY I ZAMIERZENIA

Spółka w 2020 roku zrealizowała część założeń, osiągając dodatni wynik finansowy, lepszy 

w stosunku do wyników planowanych i osiągniętych w 2019 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.

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, stara się ograniczać 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 
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i balasty wysokokaloryczne w kraju zmusza Spółkę do ograniczenia ilości takich pozostałości. Do tej 

pory dzięki możliwości przekazywania odpadów stanowiących realizację porozumienia między 

Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasta Torunia z 2009 roku Spółka ma bliskie miejsce ulokowania 

odpadów wysokokalorycznych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 

ProNatura w Stacji przeładunkowej tuż obok ZUOK.

W 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.

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 2021 roku, są:
1. Utrzymanie obsługi gminnych systemów gospodarki odpadami, które gwarantują optymalny 

dla utrzymania niskich kosztów dopływ odpadów do naszej instalacji. Przetargi we wszystkich 

gminach odbędą się do końca 2021 roku.
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.
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 2021 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 2021 rok, wykonania w 2020 roku i porównania wykonania w 2020 

do projektu planu na 2021.
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TABELA 17 PLAN USŁUG W JEDNOSTKACH RZECZOWYCH NA 2021 ROK

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE J.M. PLAN 2020 WYKON.
2020

PLAN 
2021 % 6/5

1 2 3 4 5 6 7
1 LETNIE OCZYSZCZANIE ULIC I PLACÓW m2 16 177 400 18 350 828 13 300 000 72,5

1.1 Miejski Zarząd Dróg m2 15 177 400 17 331 322 12 500 000 72,1
1.1.1 w tym: oczyszczanie mechaniczne m2 6 661 700 8 516 633 6 600 000 77,5
1.1.2 oczyszczanie ręczne m2 8 515 700 8 814 689 5 900 000 66,9
1.2 Pozostali m2 1 000 000 1 019 506 800 000 78,5
2 USŁUGI AKCJI ZIMA

2.1 Akcja zimowa MZD - mechaniczne 
oczyszczanie km 5 500 5 912 24 800 419,5

2.2 Akcja zimowa MZD - mechaniczne 
oczyszczanie ciągnikiem godz. 100 104 1 520 1 461,5

2.3 Akcja zimowa pozostali 10 m2 2 450 0 22 000
3 OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH opr. 212 300 222 527 247 800 111,4

3.1 Miejski Zarząd Dróg opr. 205 000 215 094 240 000 111,6
3.2 Pozostali opr. 7 300 7 433 7 800 104,9
4 WYWÓZ ODPADÓW Mg 116 250 115 087 119 450 103,8 '

4.1 Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych Mg 66 000 66 720 70 670 105,9
4.1.1 w tym odpady kierowane bezpośrednio 

do ZTPOK Mg 12 000 11 743 11 000 93,7
4.2 Wywóz odpadów surowcowych Mg 17500 17 031 18 178 106,7
4.3 Wywóz bioodpadów i odpadów zielonych Mg 13 000 13 745 14 309 104,1
4.4 Wywóz odpadów pozostałych Mg 19 750 17 591 16 293 92,6
5 ODPADY PRZYJĘTE DO 

ZAGOSPODAROWANIA W ZUOK Mg 159 982 162 186 159 311 98,2
5.1 Dostarczone transportem MPO Mg 104 250 103 344 108 450 104,9
5.2 Dostarczone transportem obcym Mg 55 732 58 841 50 861 86,4

I 6 ODPADY SKŁADOWANE Mg 51880 49 162 49 294 100,3
7 POZOSTAŁOŚCI PO PRZETWORZENIU 

ODPADÓW W ZUOK KIERÓW. DO ZTPOK Mg 46 300 46 558 47 300 101,6

8 POZYSKANIE GAZU
SKLADOWISKOWEGO

tys.
Nm3 1000 792 485 61,2

9 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ MWhe 1400 991 658 66,4
10 PRODUKCJA ENERGII CIEPLNEJ MWht 1 600 1 205 782 64,9

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

na 2021 rok, wykonania w 2020 roku i porównania wykonania w 2020 do projektu planu na 2021.

Zmiany w tabeli nr 17 w stosunku do wersji z dnia 31.03.2021 spowodowane są 

uwzględnieniem ilości odpadów do odzysku na składowisku (poz. 4, 4.4, 5, 5.1 i 5.2 tabeli, 

w kolumnie 5), oraz zmiany w kolumnie 6 zgodnie z zatwierdzonym planem na rok 2021.

49

Sprawozdanie Zarządu z działalności %(PO Sp. z o. o. w Toruniu za 2020 ro!^



TABELA 18 PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN
2020

WYKONANIE
2020

PLAN 2021 
ROK % 5/4

1 2 3 4 5 6

k. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 62 960 63 345 72 383 114,1

1) Letnie i zimowe oczyszczanie ulic 1570 1 614 3 867 239,6

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów 59 920 60 254 66976 111,2

3) Pozostałe przychody 1 470 1 477 1 540 104,3

A' Pozostałe przychody i rozliczenia bilansowe* -809 -1 000
B. Koszty działalności operacyjnej 63 454 63 160 69 731 110,4
1. Amortyzacja 6 238 6 231 6 825 109,5

II. Zużycie materiałów i energii, w tym: 7 981 7 966 9 796 123,0

a) materiały 7 060 7 060 8 694 123,1

b) energia 921 906 1 102 121,6

III. Usługi obce, w tym: 18 861 18 843 20 863 110,7

a) usługi remontowe 265 260 450 173,1

b) Zagospod.odpadów w obcych instalacjach 15 206 15 204 15 091 99,3

c) podwykonawcy 580 575 1 815 315,7

d) pozostałe usługi obce 2 810 2 804 3 507 125,1

IV. Podatki i opłaty, w tym: 7 973 7 960 6 766 85,0

a) podatek od nieruchomości i użytk. wieczyst. 1 575 1 573 1 629 103,6

b) podatek od środków transportowych 133 132 136 103,0

c) opłata za korzystanie ze środowiska 5 860 5 860 4 500 76,8

d) pozostałe podatki i opłaty 405 395 501 126,8

V. Wynagrodzenia 17 640 17 506 20 112 114,9

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 130 4 068 4 655 114,4

VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 616 574 659 114,8

a) ubezpieczenia 594 553 635 114,8

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 13 55 423,1

C. Zysk (strata) ze sprzedaży -494 -624 1652 -264,7
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 509 2 521 2 524 100,1

E. Pozostałe koszty operacyjne 480 790 356 45,1

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 535 1 107 3 820 345,1
G. Przychody finansowe 13 13 7 53,8

H. Koszty finansowe 338 338 327 96,7

1. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej 1210 782 3 500 447,6

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

K. Zysk (strata) brutto 1210 782 3 500 447,6
L. Obowiązkowe zmniejszenia zysku 190 97 862 888,7

M. Zysk (strata) netto 1020 685 2 638 385,1

A) Przychody ogółem (suma pozycji: A, A' D, G) 65 482 65 070 73 914 113,6

B) Koszty ogółem (suma pozycji: B, E, H) 64 272 64 288 70 414 109,5

* rezerwa na przyszłe wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych
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8. DODATKOWE INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

W niniejszym rozdziale przedstawiono szerzej dwa zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczy 

ujęcia po raz pierwszy w księgach Spółki rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze tj. nagrody 

jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe. Drugie zagadnienie wiąże się z problemem ceny jaką 

Spółka płaci za utylizację odpadów w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów ProNatura 
w Bydgoszczy.

Wyjaśnienie do utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze

Spółka do końca 2019 roku nie tworzyła rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. 

Podczas badania sprawozdania finansowego za 2019r. biegły rewident wydał opinię z zastrzeżeniem, 

z powodu braku wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, co mogłyby być podstawą 

do ewentualnych korekt sprawozdania finansowego. Zgodnie z art.28 ust.1 pkt.9 ustawy 

o rachunkowości rezerwy należy wyceniać nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, 

wiarygodnie oszacowanej wartości. Opinia była załącznikiem do materiałów przygotowanych na 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
2019.

W roku 2021 Spółka zleciła firmie PROSPECTO w Warszawie (zajmującej się wycenami 

aktuarialnymi) wycenę rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe. Z uwagi 

na fakt, iż szacowaliśmy wielkości rezerw po raz pierwszy należało wykonać wyliczenie na dzień 

31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. aby ustalić wartość przypadającą na okres bieżący oraz 
na lata poprzednie.

Metodologia wyliczeń jest zgodna z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSA19), Krajowymi Standardami Rachunkowości (KSR 6), Krajowymi Standardami Aktuarialnymi 
(KSA 1) i ustawą o rachunkowości.

Niezbędne dane do wyceny świadczeń na dzień 31.12.2019r. i 31.12.2020r. to między innymi: 

data urodzenia pracownika, płeć, staż pracy, wynagrodzenie miesięczne pracownika, podstawy do 

wyliczenia poszczególnych świadczeń pracowniczych, informacje na temat możliwości nabycia prawa 

do wcześniejszej emerytury, informacje czy pracownik jest emerytem lub rencistą ponownie 
zatrudnionym, dane dotyczące odejść i zwolnień z pracy.

Wyliczenie do rezerwy ujętej w bieżącym okresie sprawozdawczym:

- rezerwa wyliczona na 31.12.2020 r. 7 413 279,00 zł. minus rezerwa wyliczona na 

31.12.2019r. 6 130 328,00 zł. = 1 282 951,00 zł. minus wypłacone świadczenia w roku 2020 
473 651,00 zł. = rezerwa na bieżący okres 809 300,00 zł.

Wyjaśnienia do poszczególnych pozycji bilansu:

- aktywa A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kwota 1 401 153,00 zł. 
(naliczony podatek od rezerw na świadczenia pracownicze według stanu na 31.12.2019 r.
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1 164 763,00 zł. plus podatek od rezerwy na świadczenia pracownicze na dzień 31.12.2020 r. 

153 748,00 zł. plus podatek od aktualizacji należności z GMT 82 642,00 zł).
- pasywa B.I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne kwota 6 939 628,00 zł. 

(rezerwa według stanu na 31.12.2019 6 130 328,00 zł. plus rezerwa przypadająca na bieżący 

okres 809 300,00 zł.)
- pasywa A. V Zysk (strata) netto kwota -4 965 565,00 zł. (rezerwa według stanu na 31.12.2019 

r. 6 130 328,00 zł. minus podatek 1 164 763,00 zł.).

Wyjaśnienie w sprawie żądań o korekty faktur ProNatury

Przedstawiając okoliczności związane z zagospodarowaniem odpadów poprzez termiczne 

przekształcenie ich w ZTPOK w Bydgoszczy, mające miejsce w 2020 roku, należy poznać 

następujące informacje.

W piśmie (WGK.GO.7000.4.2020.MC) z 20.02.2020 r., Pan Marcin Kowallek, Dyrektor 

Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zawarł zobowiązanie i stanowisko 

w zakresie konieczności wystawienia przez Spółkę faktury korygującej fakturę VAT 

Nr: FV-4116/999100/2020 i jednoczesnego podjęcia analogicznych działań przez Spółkę w stosunku 

do MKUO ProNatura Sp. z o.o. Podstawę podjęcia działań stanowić miało rozliczenie należności 

za przyjęcie odpadów w styczniu 2020 r., przy uwzględnieniu ceny, jaka została uzgodniona przez 

Gminę Miasta Toruń i Miasto Bydgoszcz, według ceny na bramie, w wysokości 225 zł netto/1Mg.

W piśmie z 28.02.2020 r. Spółka udzieliła wyjaśnień w zakresie podstaw, którymi kierowała się 

wystawiając powyższy dokument księgowy: FV-4116/999100/2020 z 14.02.2020 r.

W szczególności wskazała, iż wystawiona faktura odzwierciedlała treść mającego miejsce 

zdarzenia gospodarczego i dyspozycję art. 106i ust. 1 ustawy o VAT i stanowiła uniknięcie przez 

Spółkę odpowiedzialności prawnej i faktycznej (związanej z możliwością wstrzymania odbioru 

strumienia odpadów przekazywanych do spalarni). Spółka poinformowała, iż w sytuacji uzyskania 

dokumentu potwierdzającego dokonanie ustaleń pomiędzy gminami będącymi stronami Porozumienia 

Międzygminnego z 29.10.2009 r. wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą (analogicznie jak 

miało to miejsce w roku 2017 za okres I-III z ceny 221,00 zł na 185,00 zł za 1 Mg.). Jednocześnie 

Spółka oświadczyła, iż podejmie działania mające na celu uzyskanie od MKUO ProNatura Sp. z o.o. 

faktury korygującej, powołując się w tym zakresie na wskazane przez Dyrektora Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w piśmie z 20.02.2020 r., okoliczności.

W dniu 28.02.2020 r. Spółka otrzymała pismo Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Torunia (WGK.GO.7000.4.2020.MC), w którym poinformowana została o braku 

uzgodnionej pomiędzy Gminą Miasta Toruń i Miastem Bydgoszcz ceny stawki opłaty za dostarczenie 

i zagospodarowanie odpadów w roku 2020 i nie zaakceptowaniu jej przez Gminę Miasta Toruń, 

w kwocie jednostronnie ustalonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Do czasu dokonania 

wiążącego uzgodnienia w tym zakresie, Gmina Miasta Toruń uznała swoje zobowiązania z tytułu 

wynagrodzenia za usługi realizowane przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. do kwoty 225 zł netto/1 Mg, 

wg stawki akceptowanej w rozliczeniach usług w roku 2019. Dodatkowo pismo to zawierało informację 

o złożonym przez Prezydenta Miasta Torunia, w skierowanym do Miasta Bydgoszczy piśmie z dnia
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10.01.2020 r. (znak: WGK.GO.6232.1.2019. JP), oświadczeniu o uznaniu za wiążące powyższego 

poziomu cen do dnia uzgodnienia przez obie gminy kwestii ceny na bramie, jak również zobowiązanie 

Spółki do wystąpienia do bydgoskiej spółki z żądaniem wystawienia faktury korygującej, ze względu 

na wystąpienie okoliczności z art. 106j. ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, tj. zawyżenie ceny lub stwierdzoną 

pomyłkę co do wysokości ceny netto, wartości podatku VAT i ceny brutto. Pismo Spółki powinno 

zawierać wskazanie, w jaki sposób odbiorca faktury oczekuje korekty błędu, tj. rozliczenia usług 

wykonanych w styczniu 2020 poprzez rozliczenie wynagrodzenia za te usługi przy zastosowaniu ceny 

netto uznanej przez Gminę Miasta Toruń, tj. 225 zł netto /1 Mg.

Niezwłocznie po otrzymaniu pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Torunia z 28.02.2020 r. Spółka skierowała do MKUO ProNatura Sp. z o.o. pismo 

z 2.03.2020 r., w którym wniosła o korektę faktury nr FA/22/2020/Z z 3.02.2020 r. do stawki netto 

za zagospodarowanie odpadów do kwoty 225.00 złotych oraz do stosowania ceny w tej wysokości 

za kolejne usługi do czasu uzgodnienia nowej stawki. Uzasadniając swoje stanowisko Spółka 

wskazała § 5 punkt 5 Porozumienia Międzygminnego z 29.10.2009 r., z którego wynika, iż cena 

za przyjęcie i przetworzenie jednej tony odpadów powinna być ustalona przez obie strony 

Porozumienia. Spółka wskazała, iż ostatnia uzgodniona i zaakceptowana obustronnie przez gminy 

stawka to kwota 225,00 zł za 1 Mg przyjęcie i przetworzenie odpadów. Spółka podkreśliła również, 

iż stosowne stanowisko w tej sprawie zostało złożone w skierowanym do Miasta Bydgoszczy piśmie 

z 10.01.2020 r. (WGK.GO.6232.1.2019.JP), w którym Prezydent Miasta Torunia określił, że ten 

poziom ceny Gmina Miasta Toruń uznaje za wiążący do rozliczeń z tytułu usług jakie będą 

świadczone do dnia uzgodnienia i zaakceptowania nowej ceny przez obie strony zawartego 
Porozumienia.

Na powyższe żądanie MKUO ProNatura Sp. z o.o. udzieliła odpowiedzi w piśmie 

z 9.03.2020 r. (PZ/EN/824/20), w którym wskazała na łączącą obie spółki Umowę Nr 1/2016 

z 4.01.2016 r. zmienioną kolejno trzema aneksami, jak również poinformowanie przez odbiorcę 

dostawcy o zmianie cennika na rok 2020 w trybie przewidzianym powyższą umową. MKUO ProNatura 

Sp. z o.o. oświadczyła również, iż zobowiązana jest do stosowania stawek opłat za przyjęcie odpadów 

komunalnych ustalonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz w odniesieniu do innych 

odpadów zatwierdzonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Bydgoska spółka wskazała, iż obie 

spółki nie są stronami Porozumienia Międzygminnego i bezpośrednio nie są związane jego 

postanowieniami, a umowa zawarta przez obie spółki dotyczy kwestii objętych tym porozumieniem. 

W ocenie MKUO ProNatura Sp. z o.o. nie występują podstawy do korekty wartości faktury 

nr FA/22/2020/Z z 3.02.2020 r. poprzez obniżenie stawki jednostkowej opłaty za usługi termicznego 

przetworzenie 1 Mg odpadów do poziomu wynikającego z cennika obowiązującego w roku 2019, 

a wykonane w styczniu 2020 r. ani do stosowania nieobowiązującego Spółki cennika za usługi 
wykonane i wykonywane w kolejnych miesiącach.

Następnie, w dniu 23.03.2020 r. Pan Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Torunia wystosował do Spółki pismo (WGK.GO.3137.4.5.2020.WK), 

w którym wskazał, iż w dniu 16.03.2020 r. wpłynęła do kierowanego przez niego Wydziału faktura VAT 

Nr FV-7971/999100/2020 wystawiona przez Spółkę w dniu 13.03.2020 r. Faktura ta zawierała 
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rozliczenie przy zastosowaniu stawki opłaty w wysokości 260 zł netto za 1 Mg odpadów, w sytuacji, 

gdy na dzień sporządzenia tego pisma nadal nie została uzgodniona pomiędzy Gminą Miasta Toruń 

i Miastem Bydgoszcz stawka opłat za dostarczenie oraz zagospodarowanie odpadów w ZTPOK. 

Jednocześnie pismo z 23.03.2020 r. zawierało oświadczenie, iż do czasu dokonania wiążących 

ustaleń przez powyższe gminy Gmina Miasta Toruń uznaje swoje zobowiązania z tytułu 

wynagrodzenia za usługi realizowane przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. do kwoty obliczonej, jako 

iloczyn dostarczonej ilości odpadów i stawki rozliczeniowej 225 zł netto/ 1 Mg, a więc w oparciu 

o stawkę zaakceptowaną w rozliczeniach usług w 2019 roku. W dalszym zakresie w piśmie tym 

znalazło się ponowienie wniosku o wystawienie korekty faktury, uznanej za błędną i podjęcie 

analogicznych działań przez Spółkę w stosunku do MKUO ProNatura Sp. z o.o. wobec faktury, która 

stanowiła podstawę do wystawienia przez Spółkę refaktury. Pismo z 23.03.2020 r. zawierało również 

stanowisko, iż obie spółki działają w imieniu stron Porozumienia Międzygminnego z 29.10.2009 r., 

realizując działania w obszarze obowiązków w nim ustalonych. Brak zgody stron Porozumienia, 

w imieniu których wystawca faktury i jej odbiorca realizują usługi skutkuje niespełnieniem wymogu 

z§5 ust. 5, co sprawia, iż niemożliwe jest przyjęcie, że cena 260 zł 1/Mg odpadów może być 

zastosowana do rozliczenia zobowiązań z tytułu dostaw wykonywanych w miesiącu lutym 2020 r.

Stanowisko zawarte w piśmie z dnia 23.03.2020 r. Pan Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia ponowił w piśmie z 17.04.2019 r. 

(WGK.GO.3137.12.2020.WK), które zawierało tożsamą treść, jak pismo z 23.03.2020 r., odnosząc się 

jednak do wystawionej przez Spółkę faktury VAT Nr FV-7971/999100/2020 z 14.04.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółkę z o.o. w Toruniu w piśmie z 15.05.2020 r. 

udzieliło na wskazane powyżej pisma wyjaśnień, przedstawiając stanowisko, jakim kierowało się 

w mających miejsce w 2020 r. rozliczeniach finansowych dotyczących odpadów komunalnych 

przekazywanych do termicznego przekształcenia w spalarni. Spółka wskazała, iż nie ma prawnych 

możliwości skorygowania ceny jednostkowej zawartej w fakturach, ze względu na fakt, iż wystawione 

przez Spółkę faktury mają swoją podstawę w § 1 pkt 4 umowy nr WGKGO.7.2019 z dnia 18.12.2019 r. 

i odzwierciedlają prawdziwe zdarzenia gospodarcze, zobowiązujące ją zgodnie z art. 106 i ust. 1 

ustawy o VAT do wystawienia faktury. Spółka wyjaśniła również, iż stosuje wobec Gminy Miasta 

Toruń dokładnie takie same ceny, jakimi obciążana jest przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. (co wyłącza 

możliwość uznania, iż faktura wystawiana na rzecz Gminy Miasta Toruń obarczona jest przesłankami 

wskazanymi w art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT), a odmowa dokonania zapłaty za usługę wykonaną 

przez bydgoską spółkę spowodowałaby nie tylko odpowiedzialność prawną (konieczność zapłaty 

odsetek ustawowych oraz ewentualnych kosztów postępowania sądowego), ale również i faktyczną 

(mogącą polegać na wstrzymaniu możliwości przekazywania strumienia odpadów do spalarni). Spółka 

poinformowała, iż zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami wystosowanymi przez Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, pismem z 2.03.2020 r. wystąpiła do MKUO 

ProNatura Sp. z o.o. z żądaniem korekty faktury FA/22/2020/Z, na które to pismo otrzymała 

odpowiedź odmowną. Bydgoska spółka odmowę wykonania żądania Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Spółki z o.o. w Toruniu argumentowała nie posiadaniem przez obie spółki przymiotu 

stron Porozumienia Międzygminnego i nie związania jego postanowieniami. W dalszej części pisma 
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z 15.05.2020 r. Spółka przedstawiła analizę § 5 Porozumienia Międzygminnego, przepisów ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz zagrożeń wynikających z Kodeksu karnego 

skarbowego i Kodeksu karnego dla zarządu Spółki. Jednocześnie Spółka wykazała znaczącą 

konkurencyjność ceny płaconej za usługi spalarni w odniesieniu do tożsamych lub zbliżonych usług 

świadczonych przez inne podmioty. Ze względu na powyższe argumenty Spółka wniosła o zmianę 

dotychczasowego stanowiska Gminy Miasta Toruń w zakresie dokonywania zapłaty stawki „ceny na 

bramie” w kwocie 225 zł za 1 Mg odpadów w miejsce uiszczanej od stycznia 2020 r. kwoty 260 zł 
netto za 1 Mg odpadów.

Na powyższe pismo odpowiedzi udzielił Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, Pan Zbigniew 

Fiderewicz, który w piśmie z 24.06.2020 r. (WGK.GO.3137.4.16.2020.WK) wskazał, iż stanowisko 

Spółki jest niezgodne ze strategią negocjacyjną działań Miasta Torunia, prezentowaną w trwających 

nadal uzgodnieniach „ceny na bramie” na 2020 rok i utrudnia te negocjacje. Odnosząc się 

do podniesionych przez Spółkę w piśmie z 15.05.2020 r. argumentów Zastępca Prezydenta Miasta 

Torunia wskazał, iż Gmina kwestionuje jedynie wysokość ceny za świadczone przez spalarnię usługi, 

która nie została uzgodniona przez strony Porozumienia Międzygminnego, a ryzyko zapłaty przez 

Spółkę odsetek ustawowych wystąpiłoby wyłącznie w wypadku wytoczenia przez Miasto Bydgoszcz 

postępowania sądowego i uzyskania pozytywnego dla niej rozstrzygnięcia sądu. Z kolei ewentualne 

wstrzymanie odbioru odpadów komunalnych stanowiłoby naruszenie Porozumienia Międzygminnego 

z 29.10.2009 r. i podlegało kontroli przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dodatkowo w piśmie z 24.06.2020 r. zawarte zostało 

stanowisko, z którego wynika, iż Spółka błędnie interpretuje zapisy porozumienia i odniesienie 

do zasad refakturowania przez Spółkę w stosunku do Gminy Miasta Toruń należności za usługi 

wykonane przez bydgoską spółkę. Podsumowując stanowisko Gminy Miasta Toruń Pan Prezydent 

Zbigniew Fiderewicz wskazał, iż w celu uniknięcia odpowiedzialności prawnej władze Spółki powinny 

niezwłocznie zaprzestać działań na jej szkodę, jak również przedstawił zestawienie odpadów 

z pierwszych 4 miesięcy 2020 r. przekazanych do spalarni i wysokość kwoty ich rozliczenia przez 
Gminę Miasta Toruń ze Spółką.

Pismem z 16.07.2020 r. Spółka udzieliła odpowiedzi na sformułowane przez Pana Prezydenta 

Zbigniewa Fiderewicza w piśmie z 24.06.2020 r. zastrzeżenia. Spółka zapewniła w szczególności, 

iż jej zamiarem nigdy nie było utrudnianie negocjacji prowadzonych przez Prezydentów Miast Torunia 

i Bydgoszczy, a swoje działania podejmuje po wnikliwej analizie wszelkich okoliczności sprawy, 

posiłkując się w tym zakresie również opinią podmiotów zewnętrznych. Wykazując okoliczności, 

którymi kierowała się Spółka przytoczyła dodatkowo zasady rozliczeń z MKUO ProNatura Sp. z o.o. 

i Gminą Miasta Toruń, jakie miały miejsce w latach poprzednich: 2016 - 2019, podnosząc, iż nie 

różniły się one w tych okresach od reguł rozliczeń z bydgoską spółką w 2020 roku. Zapewniła również, 

iż realizacja stanowiska jej właściciela jest dla niej nadrzędnym nakazem, co wykazała w poprzednich 

latach poprzez wspólną realizację z Gminą Miasta Toruń jej strategii, która nie tylko, że przyniosła 

wymierne efekty, ale również pozostawała w zgodzie z przepisami podatkowymi.

W dniu 18.08.2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu 

otrzymało pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia, Pana Zbigniew Fiderewicza 
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(WGK.GO.3137.4.25.2020.WK), w którym zobowiązane zostało do podania źródła finansowania, 

w każdym z miesięcy, którym pokrywa ona koszty zagospodarowania odpadów przez ZTPOK 

w Bydgoszczy, wyznaczone stawką niezatwierdzoną przez Gminę Miasta Toruń, jak również skąd 

pochodzą środki finansowe, którym pokrywa comiesięczną różnicę kwoty do zapłaty.

Pismem z 25.08.2020 r. Spółka udzieliła odpowiedzi na powyższe pytania Pana Prezydenta 

Zbigniewa Fiderewicza, wyjaśniając, iż źródłem finansowania w rozumieniu prawnym są należności 

wobec Gminy Miasta Toruń wynikające z umowy nr WGKO.7.2019 z 18.12.2019 r., a faktyczna 

zapłata kwot wynikających z faktur otrzymanych od MKUO ProNatura Sp. z o.o. następuje z bieżącej 

działalności Spółki. Powyższe źródła rozliczeń zapewniają zgodność jej działań z art. 6 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości, art. 89b ust. 1 ustawy o VAT i art. 25 ust. 19 w zw. z art. 18f ust. 1 i art. 4 pkt 1a 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Realizowane przez Spółkę zasady pozwalają na uniknięcie konieczności nie tylko zapłaty 

odsetek od zaległości podatkowych, ale również dopłaty podatku dochodowego wraz z ewentualnymi 

odsetkami za zwłokę. W swoim piśmie Spółka zawarła zestawienie wystawionych na rzecz Gminy 

Miasta Toruń faktur oraz płatności za przekazane do spalarni odpady o kodzie 20 03 01.

W dniu 29.12.2020 r. Prezes Zarządu Spółki otrzymał Pismo Prezydenta Miasta Torunia, 

Pana Michała Zaleskiego (WGK.GO.7000.11.2020. JP) zobowiązujące do wyjaśnienia powodów 

dokonania zmiany zasad rozliczenia wynagrodzenia przez Spółkę dla MKUO ProNatury Sp. z o.o. za 

przyjęcie i przetworzenie odpadów dostarczonych przez Gminę Miasta Toruń i ustalenia ich w 

oderwaniu od uzgodnionej stawki na bramie ustalonej w trybie wynikającym z Porozumienia 

Międzygminnego z 29.10.2009 r., zaniechania powiadomienia o powyższym Gminy Miasta Toruń oraz 

pilnego podjęcia działań, które doprowadza do ujednolicenia zasad rozliczeń wynikających z tego 

porozumienia i umowy wykonawczej łączącej obie spółki. Pan Prezydent Miasta Torunia przywołał 

zasadę rozliczenia zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów 

stawkę uzgodnioną przez obie gminy. Zasada ta wynika z Porozumienia Międzygminnego i została 

zawarta również w umowach zawartych pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Spółką oraz umowach 

zwalniających Gminę z obowiązku dostarczenia wymaganego poziomu odpadów (WGK.GO.02.2017 

z 10.04.2017 r.; WGK.GO.01.2018 z 18.01.2018 r.; WGK.GO.01.2019 z 11.2.2019 r. 

i WGK.GO.7.2020 z 8.07.2020 r.), jak również umowie nr 1/2016 zawartej przez Spółkę z MKUO 

ProNatura Sp. z o.o. w dniu 4.01.2016 r., która w § 5 stanowiła, że rozliczenie wynagrodzenia 

za wykonanie usług w zakresie odbioru i przetwarzania, w tym unieszkodliwiania odpadów, będzie się 

odbywało zgodnie ze stawką określoną w Porozumieniu. Pan Prezydent wskazał, iż aneks nr 3 

z 14.01.2019 r. do powyższej umowy dokonał zmiany zasad rozliczania wynagrodzenie, ustalając, 

że jako dostawca odpadów Spółka będzie zobowiązana do zapłaty za wykonane usługi zgodnie 

ze stawką określoną w cenniku usług, z uwzględnieniem stawek wynikających z każdoczesnego 

zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów 

komunalnych przez MKUO ProNatura Sp. z o.o., a zmiana stawek wynikających ze zmiany cennika 

lub zarządzenia Prezydenta Miast Bydgoszczy nie stanowi zmiany umowy i może nastąpić 

za pisemnym lub mailowym powiadomieniem drugiej strony. O zmianie zasad rozliczania zarząd 

Spółki nie powiadomił Gminy Miasta Toruń ani w roku 2019, ani po otrzymaniu informacji o braku 
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akceptacji dla stawki ustalonej na 2020 zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 832/2019 z 

24.12.2019 r. wynikającej z przytoczonych już powyżej pism Dyrektora Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Torunia i Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia. Prezydent Miasta Torunia 

zobowiązał Prezesa Zarządu, w trybie pilnym , do podjęcia działań, które doprowadzą do 

przywrócenia od dnia 1 stycznia 2020 r. jednolitości zasad rozliczeń wynikających z Porozumienia 

Międzygminnego oraz umowy wykonawczej nr 1/2016 łączącej obie spółki (niezgodnej z treścią tego 

Porozumienia po podpisaniu aneksu nr 3 do ww. umowy), a także do uzyskania zwrotu 

wynagrodzenia wypłaconego MKUO ProNatura Sp. z o.o. w części przewyższającej rozliczenie 

według stawki 225 zł/ 1 Mg za 2020 rok. Dodatkowo Prezydent Michał Zaleski zobowiązał Prezesa 

Zarządu Spółki do wyjaśnienia powodów dokonania aneksem nr 3 do umowy nr 1/2016 zmiany zasad 

rozliczenia wynagrodzenia dla bydgoskiej spółki i powodów zaniechania powiadomienia Gminy Miasta 

Toruń o planowanej zmianie umowy z tym podmiotem, mającej istotny wpływ na finanse Gminy oraz 

treść stosunków prawnych łączących Gminę Miasta Toruń i Miasto Bydgoszcz, wynikających z 

Porozumienia Międzygminnego. Pismo Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego z 

29.12.2020 r. bezpośrednio odnosiło się do treści pisma Prezesa Zarządu Spółki z 28.10.2020 r., 

stanowiącego odpowiedź na pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia, Pana Zbigniewa 

Fiderewicza z 27.10.2021 r. (WGK.-.7003.6.10.2020.JP) i przekazującego kopię wskazanych w tym 
piśmie dokumentów.

Jednocześnie w dniu 4.01.2021 r. Spółka otrzymała pismo Skarbnik Miasta Torunia, Pani 

Magdaleny Flisykowskiej - Kacprowicz (WPiNF.RNW.0232.02.3.2020) z 29.12.2020 r., w którym 

Prezes Zarządu Spółki poinformowany został o przyjęciu przez Prezydenta Miasta Torunia 

do wiadomości informacji przekazanej przez Panią Skarbnik w sprawie ostatecznego kształtu planu 

finansowego Spółki na rok 2020, z uwagami zgłoszonymi w toku narady i wyrażeniu przez Prezydenta 

Miasta Torunia zgody na ustalenie poziomu rekompensaty za zagospodarowanie odpadów z posesji 

zamieszkałych na terenie Torunia, ilości odpadów z posesji zamieszkałych przekazanych do MKUO 

ProNatura Sp. z o.o. bezpośrednio z odbioru (z pominięciem ZUOK) oraz ustalenie czynszu dzierżawy 

Miejskiego Składowiska Odpadów. Pismo Skarbnik Miasta Torunia zawierało również zobowiązanie 

do poinformowania Rady Nadzorczej i zarządu Spółki o powzięciu informacji o podpisaniu aneksu nr 3 

do umowy z 4.01.2016 r. i jego sprzeczności z Porozumieniem Międzygminnym, jak również 

o niezwłocznej konieczności zmiany umowy z MKUO ProNatura Sp. z o.o. poprzez przywrócenie, 

z dniem 1 stycznia 2020 r. jej zapisów sprzed aneksu nr 3 oraz dochodzenia zwrotu wynagrodzenia 

wypłaconego w części przewyższającej rozliczenie według stawki 225 zł/1 Mg oraz przypomnienia 

Radzie Nadzorczej i zarządowi Spółki o obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia ostatecznego planu 

finansowego na rok 2020 uwzględniającego odpowiednie parametry: poziomu rozliczeń z Gminą 

Miasta Toruń z tytułu rekompensaty i opłat za bezpośrednie przekazanie odpadów do ZTPOK, 

czynszu dzierżawy MSO i uzyskania wyniku finansowego za 2020 rok w kwocie 950.000,00 zł netto.

W dniu 15.01.2021 r. Prezes Zarządu Spółki przekazał Prezydentowi Miasta Torunia pisemne 

wyjaśnienia w zakresie zobowiązań nałożonych na niego w piśmie z 29.12.2020 r., w których 

zapewnił, iż zawsze kieruje się dobrem właściciela Spółki i jej samej, nigdy nie zaniechał 

powiadomienia Gminy Miasta Toruń o podejmowanych działaniach. Sytuacja taka miała miejsce 
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również przy zawieraniu w dniu 4.01.2016 r. Umowy nr 1/2016 a następnie aneksów do niej. Umowa 

z 4.01.2016 r. zawarta została w celu wykonania wskazanych w jej Preambule: Porozumienia 

Międzygminnego z 29.10.2009 r., umów wykonawczych i Uchwały nr 178/15 Rady Miasta Torunia 

z 29.10.2015 r. Prezes Zarządu oświadczył, iż zawierając, realizując i modyfikując (w wyniku zmiany 

w tym zakresie okoliczności) zapisy powyższej umowy zarząd Spółki działał zgodnie z wskazanymi 

przez Pana Prezydenta Miasta Torunia w piśmie z 29.12.2020 r. zapisami umów zwalniających Gminę 

Miasta Toruń z obowiązku dostarczenia wymaganej ilości odpadów.

W umowach nr WGK.GO.02.2017 z 10.04.2017 r. oraz nr WGK.GO.01.2018 z 18.01.2018 r. 

wynagrodzenie spółki za wykonanie przedmiotu umowy stanowiło ekwiwalent różnicy między kosztami 

zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej odpadów w instalacji Zakładu Utylizacji Odpadów Clean 

City Sp. z o.o. w Międzychodzie, a kosztami poddania ich termicznemu przekształceniu w ZTPOK 

i było określone kwotowo. Umowy zawierały zapis, iż wynagrodzenie spółki otrzymywane z Gminy 

Miasta Toruń może ulec zmianie w przypadku zmian opłat za przekazanie odpadów do spalarni 

(strony dopuszczały zmianę wynagrodzenia spółki wynikającą ze zmiany ceny za zagospodarowanie 

odpadów w ZTPOK wynikającej z właściwego zarządzenia Prezydenta Bydgoszczy). Z kolei umowy 

nr WGK.GO.01.2019 z 11.02.2019 r. oraz nr WGK.GO.07.2020 z 8.07.2020 r. zawierały 

postanowienia, o możliwości wprowadzenia zmian dotyczących sposobu ustalenia wynagrodzenia 

Spółki, jako wykonawcy, wynikającego w szczególności ze zmiany ceny za zagospodarowanie 

odpadów w ZTPOK, ustalonej we właściwym zarządzeniu Prezydenta Bydgoszczy. W łączącej Gminę 

Miasta Toruń i Spółkę Umowie o świadczeniu usług publicznych z 4.01.2016 r. wysokość zwiększenia 

płatności miesięcznej określono jako kwotę stanowiącą iloczyn masy odpadów dostarczonych 

bezpośrednio do ZTPOK i obowiązującej dla Gminy Miasta Toruń stawki na stacji ZTPOK. Prezes 

Zarządu Spółki uzasadniał również, iż w Porozumieniu Międzygminnym określone zostały zasady 

ustalania ceny za przyjęcie i przetworzenie jednej tony odpadów. W pierwszej kolejności przyjmuje 

ono podstawową zasadę, iż cena ta będzie jednakowa dla obu gmin. Ostateczna cena ustalana 

będzie za zgodą jego stron, przy czym nie może ona skutkować stratą dla MKUO ProNatura Sp. z o.o. 

na działalności objętej porozumieniem. W sytuacji gdy Gmina Miasta Toruń zaproponuje cenę 

„na bramie”, która skutkowałaby stratą dla bydgoskiej spółki na działalności objętej porozumieniem, 

cena ta będzie ustalona przez powyższą spółkę z uwzględnieniem wszystkich elementów przychodów 

i kosztów. Na podstawie Uchwały nr XXI/349/15 Rady Miasta Bydgoszczy z 25.11.2015 r. ustalanie 

stawek opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. uchwalanych 

przez organy samorządu terytorialnego należy do kompetencji Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który 

wydaje na tej podstawie zarządzenie. Z kolei opłaty, które nie są uchwalane przez organy samorządu 

terytorialnego są (na podstawie § 18 pkt 10 Aktu Założycielskiego tej spółki) zawarte w cenniku usług 

za przyjęcie odpadów i zwłok zwierzęcych zatwierdzanym uchwałą zgromadzenia wspólników spółki. 

Pismo z 15.01.2021 r. zawierało wyjaśnienia, iż negocjacje w zakresie ustalenia przez obie gminy 

ceny „na bramie” każdorazowo odbywały się bez udziału Spółki, która do roku 2020 nie miała 

jakiejkolwiek bezpośredniej wiedzy, czy strony Porozumienia Międzygminnego wypracowały 

konsensus. Płacona przez Spółkę cena za przekazaną ilość odpadów nie była do 2020 roku 

kwestionowana przez służby Gminy Miasta Toruń. W 2020 r. Spółka powzięła wiadomość w zakresie
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sporności przedmiotowej ceny, jednak nie otrzymała (podobnie jak w poprzednich latach) informacji 

o przeszkodach w zawarciu przez strony Porozumienia Międzygminnego zgodnych ustaleń.

Na kierowane przez Gminę Miasta Toruń pisma Spółka udzielała niezwłocznie szczegółowych 

odpowiedzi, w tym celu nawiązała ona współpracę z doradcą podatkowym i jednocześnie radcą 

prawnym, który przeprowadził niezależną analizę podatkową. Sporządzona interpretacja, zbieżna 

ze stanowiskiem służb księgowych i ekonomicznych Spółki, została zawarta w treści pism z dnia 
15.05.2020 r. oraz 16.07.2020 r. i przekazana Zastępcy Miasta Torunia, Panu Zbigniewowi 

Fiderewiczowi, Pani Skarbnik Magdalenie Flisykowskiej - Kacprowicz oraz Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Prezes Zarządu Spółki wskazał dodatkowo, iż zawierając 

z MKUO ProNatura Sp. z o.o. Umowę nr 1/2016 z 4.01.2016 r. a następnie aneksy do tej umowy 

zarząd działał ściśle z treścią i w oparciu o Porozumienie Międzygminne z 29.10.2009 r., umowę 

wykonawczą z 4.01.2016 r. oraz Uchwałę nr 178/15 Rady Miasta Torunia z 29.10.2015 r.

O powyższej umowie oraz zawartych do niej aneksach Gmina Miasta Toruń posiadała wiedzę 

wynikającą nie tylko z treści dokumentów i sprawozdań przekazywanych przez spółkę zawierających 

wynikające z przedmiotowej umowy wartości rzeczowe i finansowe, ale przede wszystkim 

z przekazywanych przez spółkę faktur Vat (refaktur), które do końca 2019 r. były w całości a w 2020 r. 

częściowo przez gminę regulowane. Treść Aneksu nr 3 wynikała z przytoczonych powyżej umów 

zawartych przez Gminę Miasta Toruń i Spółkę: nr WGK.GO.01.2018 z 18.01.2018 r. (obowiązującej 

w 2018 r. a więc przed zawarciem przedmiotowego aneksu), nr WGK.GO.01.2019 z 11.02.2019 r., 

oraz nr WGK.GO.07.2020 z 8.07.2020 r. (zawartych po podpisaniu przez spółkę Aneksu nr 3 

z 14.01.2019 r.). Umowy te zawierały opisane we wcześniejszej części pisma z dnia 15.01.2021 r. 

postanowienia, o możliwości wprowadzenia w nich zmian dotyczących sposobu ustalenia 

wynagrodzenia spółki, jako wykonawcy. Treść przedmiotowego aneksu pozostawała więc w zgodzie 

z zapisami powyższych umów i wprowadzała do Umowy nr 1/2016 z 4.01.2016 r. zapis zgodny z § 5 

Porozumienia Międzygminnego, wskazanego w Preambule Umowy, pozostając jednocześnie 

wzgodzie z postanowieniami Umowy o świadczeniu usług publicznych z 4.01.2016 r. Jednocześnie 

podpisanie Aneksu nr 3 z 14.01.2019 r. Zarząd Spółki poprzedził analizą treści § 5 Porozumienie 

Międzygminne z 29.10.2009 r., w odniesieniu do mających w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat 

okoliczności faktycznych. Pod uwagę wzięty został fakt, iż w roku 2017 odpady do MKUO ProNatura 

Sp. z o.o. przekazywane były zgodnie z ceną „na bramie” ustaloną Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Bydgoszczy (w wysokości 221 zł/Mg). W wyniku wypracowanej w trakcie roku 2017 zgody Gminy 

Miasta Toruń i Miasta Bydgoszcz dotyczącej ostatecznej „ceny na bramie” kwota za 1 Mg odpadów 

została zmniejszona do kwoty 185 zł/Mg. Ustalona w ten sposób cena „na bramie” obowiązywała 

również w 2018 roku. W 2019 r. podstawą ceny „na bramie” było Zarządzenie Prezydenta Miasta 

Bydgoszczy. Cena została przez Gminę Miasta Toruń zapłacona zgodnie z obowiązującą stawką: 

225 zł/Mg na podstawie wystawianych przez spółkę refaktur. Kwota ceny „na bramie” pomimo braku 

uzgodnień obu gmin była i jest jednakowa dla Gminy Miasta Toruń i Miasta Bydgoszcz i ustalana 

przez MKUO ProNatura Sp. z o.o., zgodnie z § 5 ust. 6 Porozumienia Międzygminnego na podstawie 

§ 18 pkt 10) Aktu Założycielskiego tej spółki uchwałą zgromadzenia wspólników. Z kolei opłaty 

uchwalane przez organy samorządu terytorialnego są wprowadzane zarządzeniem Prezydenta Miasta
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Bydgoszczy. Prezes Zarządu Spółki zapewnił, iż podpisanie w dniu 14.01.2019 r. Aneksu nr 3 

do Umowy nr 1/2016 z 4.01.2016 r., której podstawą zawarcia było Porozumienie Międzygminne 

z 29.10.2009 r. nie zmierzało do zmiany zasad rozliczania wynagrodzenia za przyjęcie i przetworzenie 

odpadów dostarczanych przez spółkę w ramach pochodzącego z Gminy Miasta Toruń strumienia 

odpadów, a jedynie dostosowanie zapisów tej umowy do stanu faktycznego, jaki na przestrzeni 

ostatnich lat miał miejsce. Ustalenia Gminy Miasta Toruń i Gminy Bydgoszcz w zakresie ceny 

„na bramie” każdorazowo znajdą odzwierciedlenie w cenniku MKUO ProNatura Sp. z o.o., 

modyfikując lub eliminując jego zapisy. Pismo z dnia 15.01.2021 r. zawierało również zapewnienie, 

iż nigdy wcześniej, przed otrzymaniem pisma Prezydenta Miasta Torunia z 29.12.2020 r. Spółka 

nie otrzymała jakiegokolwiek informacji, z której wynikałoby, iż treść Aneksu nr 3 z 14.01.2019 r. 

podnoszona jest przez Miasto Bydgoszcz jako argument działający na szkodę w negocjacjach 

prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w zakresie uzgodnienia wysokości ceny „na bramie”. 

Gdyby kiedykolwiek w roku 2019 lub 2020 taka sytuacja miała miejsce to Zarząd Spółki złożyłby w tym 

zakresie wszelkie niezbędne wyjaśnienia i wykazał, iż Miasto Bydgoszcz nie może interpretować 

zapisów Aneksu nr 3 z 14.01.2019 r. w oderwaniu od podstaw zawarcia Umowy nr 1/2016 

z 4.01.2016 r. wskazanych w jej Preambule lub w sposób z nimi sprzeczny. Prezes Zarządu Spółki 

w piśmie z 15.01.2021 r. podkreślił, iż jedyne zastrzeżenie, jakie wcześniej formułowane było 

w stosunku do Spółki przez służby Gminy Miasta Toruń dotyczyło wysokości uiszczanej na rzecz 

MKUO ProNatura Sp. z o.o. kwoty za 1 Mg przekazywanych odpadów. Zastrzeżenie to zawierało 

uzasadnienie, iż zapłata kwot na jakie opiewały otrzymywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu z tego tytułu faktury Vat osłabia pozycję negocjacyjną Gminy 

Miasta Toruń. Nie mając więc jakichkolwiek informacji, z których wynikałoby, iż przedmiotowa płatność 

pozostaje w sprzeczności z wypracowaną uprzednio zgodą stron Porozumienia Międzygminnego, 

ewentualnie, w zakresie tego, iż którykolwiek z zapisów Umowy nr 1/2016 z 4.01.2016 r. 

lub zawartych do niej aneksów podnoszony jest przez Miasto Bydgoszcz jako okoliczność 

uniemożliwiającą dokonanie korzystnych dla Gminy Miasta Toruń uzgodnień, kierując się 

koniecznością uniknięcia dla Spółki (i w konsekwencji również dla Gminy Miasta Toruń) negatywnych 

konsekwencji prawnych lub finansowych, Spółka działała zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym 

w pismach z dnia 28.02.2020 r., 15.05.2020 r., 16.07.2020 r. oraz 25.08.2020 r. Prezes Zarządu 

Spółki zapewnił, iż celem i intencją jego członków nie było w żadnym razie zaniechanie 

powiadomienia Gminy Miasta Toruń o zawarciu Aneksu nr 3 z 14.01.2019 r. Współpraca z MKUO 

ProNatura Sp. z o.o. była bowiem od samego początku znana Gminie Miasta Toruń, podobnie jak jej 

efekty rzeczowe i finansowe.

W sporządzanych przez Spółkę zestawieniach finansowych i sprawozdaniach okoliczności te 

były zamieszczane a Gmina Miasta Toruń dokonywała do końca 2019 r. zapłaty w pełnej wysokości 

należności spółki. Niezwłocznie po otrzymaniu w tym zakresie zobowiązania z 27.10.2020 r., w dniu 

28.10.2020 r. przekazana została Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia Panu Zbigniewowi 

Fiderewiczowi kopia Umowy nr 1/2016 z 4.01.2016 r. oraz Aneksy: nr 1 z 7.01.2016 r., nr 2 

z 12.04.2017 r. i nr 3 z 14.01.2019 r. Dodatkowo w dniu 28.10.2020 r. przekazane zostały również 

uchwały Rady Nadzorczej spółki wyrażające zgodę na podjęcie zobowiązania powyżej 200.000,00 
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złotych, które uprzednio już w dniu 12.10.2020 r. zostały przekazane Panu Dyrektorowi Wydziału 

Gospodarki Komunalnej Panu Marcinowi Kowalikowi. W piśmie z 15.01.2021 r. Prezes Zarządu Spółki 

zapewnił, iż niezwłocznie po otrzymaniu pisma z 29.12.2020 r. podjął działania mające na celu 

wykonania zawartego w nim zobowiązania do podjęcia działań w stosunku do bydgoskiej spółki.

W dniu 11.01.2021 r. otrzymała ona pismo Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Spółki z o.o. w Toruniu z 9.01.2021 r., w którym zawarte zostało oświadczenie, iż 

Aneks nr 3 z 14.01.2019 r. do Umowy nr 1/2016 z 4.01.2016 r. nie może stanowić obowiązującej 

podstawy łączącego strony stosunku prawnego, ze względu na fakt, iż jego treść pozostaje w 

sprzeczności do zapisów tej umowy, narusza zgodną wolę i okoliczności, jakimi strony kierowały się ją 

zawierając. Tym samym Zarząd Spółki uznał za wiążące zapisy Umowy nr 1/2016 r. z 4.01.2016 r. 

oraz Aneksów: nr 1 i 2, wzywając drugą stronę umowy do zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania 

pisma różnicy pomiędzy należną i obowiązującą w konsekwencji powyższych ustaleń kwotą 225 zł 

netto za 1 Mg odpadów przekazanych w 2020 r. a uiszczoną kwotą 260 zł netto za 1 Mg wynoszącą 

2.041.198,49 złotych brutto (wyliczoną na podstawie faktur VAT za miesiące od stycznia do listopada 

2020 r.) Dodatkowo Spółka zobowiązała MKUO ProNatura Spółka z o.o. do przekazania faktur 

korygujących za okres od stycznia do listopada 2020 r. i uwzględnienia tych okoliczności w fakturze za 
grudzień 2020 r.

Pismem z 14.01.2021 r. MKUO ProNatura Sp. z o.o. odmówiła wykonania nałożonych przez 

Spółkę w piśmie z 9.01.2021 r. zobowiązań. Swoje stanowisko bydgoska spółka argumentowała tym, 

iż cennik oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy określające stawki opłat za przyjęcie 

odpadów komunalnych w zakresie odpadów objętych Porozumieniem Międzygminnym jest aktem 

finalizującym proces ustalania ceny na bramie określonej w jego § 5, w którym to procesie Gmina 

Miasta Toruń uzyskuje wszelkie wyjaśnienia i dokumenty źródłowe. Cena na bramie jest jednakowa 

i obowiązuje wszystkie Gminy Partnerskie, w tym Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń. Zasada ta 

obowiązuje nieprzerwanie również po zawarciu Aneksu nr 3 do Umowy nr 1/2016 z 4.01.2016 r. 

Strony skutecznie wprowadziły na mocy aneksów zmiany do w/w Umowy, w ramach, której usługi 

zostały przez MKUO ProNaturę Sp. z o.o. wykonane należycie a Aneks nr 3 nie narusza zasad 

ustalania ceny na bramie określonej w § 5 Porozumienia Międzygminnego.

Podsumowanie

Gmina Miasta Toruń kwestionuje ustaloną jednostronnie przez Miasto Bydgoszcz stawkę za 

termiczne przekształcenie odpadów w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych ProNatura w Bydgoszczy w wysokości 260 zł netto. Cena jednostkowa za 1 Mg 

odpadów przekazywanych do termicznego unieszkodliwiania zgodnie z Porozumieniem z dnia 

29.10.2009r., ustalana jest w drodze negocjacji pomiędzy Prezydentami Bydgoszczy i Torunia. 

W związku z tym, że cena ta na rok 2020 nie została uzgodniona, GMT do rozliczeń ze spółką 

zastosowała ostatnią uzgodnioną cenę na rok 2019 tj. 225 zł netto. Różnica wynikająca z ceny netto 

za przekazanie 1 Mg odpadów w roku 2020 wynosi 35 zł. Łącznie Spółka w roku 2020 bezpośrednio 

przekazała 11.506,88 Mg odpadów z GMT do termicznego unieszkodliwiania na kwotę brutto 

3.231.131,91 zł (wg stawki ustalonej przez Prezydenta Bydgoszczy), którą obciążyła GMT. Gmina 
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zapłaciła Spółce kwotę 2.796.171,85 pomniejszając cenę jednostkową do tej zaakceptowanej przez 

obie strony Porozumienia. Z uwagi na przedłużające się negocjacje pomiędzy miastami w sprawie 

uzgodnienia stawki i zbliżającego się terminu przedawnienia spółka dokonała odpisu indywidualnego 

aktualizującego dla należności z GMT w kwocie 434 960,07 zł.

9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA CELE

DAROWIZN
Zgodnie z Uchwałą 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 70 137,12 zł na następujące cele:

1. Kultury fizycznej i sportu 25 866,21 zł

2. Ochrony zdrowia i pomocy społecznej 5 534,34 zł

3. Społeczno-wychowawcze 38 736,47 zł

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WPŁYWU PANDEMI COVID - 19
NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące 

koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego 

negatywny wpływ nabrał dynamiki.

W roku 2020 z powodu wstrzymania wywozu z branż dotkniętych obostrzeniami 

(gastronomicznej, turystycznej, sportowej, hotelarskiej oraz kulturalnej) Spółka utraciła przychody 

w kocie 183,7 tys. zł, które zostały zrekompensowane przychodami z dodatkowych wywozów 

na zlecenie. Koszty, które zostały poniesione na ochronę pracowników przed korona wirusem 

to kwota 118 tys. zł.

W 2020 r. w związku z pandemią na kwarantannie przebywało 41 pracowników, w izolacji 

15 pracowników, a z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ułatwiającego pracującym rodzicom opiekę 

nad dziećmi w sytuacji zamknięcia placówek edukacyjnych, skorzystało 16 pracowników.

W roku 2020 Spółka nie korzystała z żadnej formy wsparcia z Tarczy Antykryzysowej oraz 

innych form wsparcia, z uwagi na brak znaczącego spadku przychodów.

W chwili obecnej nie odnotowano zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw 

jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Zarząd nadal będzie monitorował potencjalny 

wpływ pandemii na działalność Spółki i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie 

negatywne skutki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka 

z o.o. w Toruniu za 2020 rok zostało sporządzone w oparciu o wymogi określone w Ustawie z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późniejszymi zmianami).

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisam^rz^rurzegoiz Marian 
Brożek
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