
Koszty systemu odbioru odpadow w 2017 

1. Prognozowana ilosc odpadowzmieszanych: 8.250 MG (2.270.193,26 zl brutto) 
2. Prognozowana ilosc odpadow zielonych (Tons. + Rum.): 1.958,58 MG (362.975,04 zl + 

58.818,96 zl brutto) 
3. Prognozowana ilosc odpadow segregowanych w tym PET, szklo, makulatura: 

1.413,16 MG (90.762,64 zl butto) 
4. Prognozowana ilosc pozostalych odpadow segregowanych (urz. elektr., wielkogab., itd): 

583 MG (166.458,4 zl netto, 179.775,07 zl brutto) 

Prognozowane roczne koszty brutto RIPOK (Tons. + Rum.): 2.871.762,33 zl (kolor fioletowy 
wtabeli Excel) 

Wyliczenie kosztow PUK 

1. Zmieszane: 8.250 MG x 186,84 zl/lMG = 1.541.430,00 zl 
2. Segregowane ziel.: 1.958,58 MG x 209,52 zl/lMG = 410.361,68 zl 
3. Prowadzenie PSZOK: 6.480,00 zl/lmc X 12 = 77.760,00 zl 
4. Pozostale odpadow segregowanych (urz. elektr., wielkogab., itd.): 

583 MG X 209,52 = 122,150,16 zl 
5. Makulatura, szklo, PET: 1.413,16 X 209,52 = 296.085,28 zl 

Razem koszty z poz. 1, 2, 3, 4, 5 

1.541.430,00 zl + 410.361,68 zl + 77.760,00 zl + 122,150,16 zl + 296.085,28 zl = 2.447.787,12 zl 

Lqczne koszty PUK: 2.447.787,12 zl 

Suma kosztow (PUK + RIPOK): 2.871.762,33 zl + 2.447.787,12 zl = 5.319.549,45 zl 

Dalej przyjmujemy kwot̂ : 5.319.549,00 zl 

Przychodv 

1. Prognozowana sprzedazsurowcoww 2017 r. : 90.762,64 zl 
2. Prognozowany przychod z oplaty (przypis na 2017 r.): 3.624.710,00 zl 
3. Prognozowany przychod od osob obj^tych deklaracjami (28512 osob): 3.421.440,00 zl 

L^czny przychod: 
1. Wedlugprzypisuna 2017 rok: 3.715.472,00 zl 
2. Wedlug ilosci osob obj^tych deklaracjami: 3.512.202,00 zl 

Strata 

1. Wartosc straty szacowana z uwzgl^dnieniem przypisu: 
5.319.549,00 zl - 3.715.472,00 zl = 1.604.077,00 zl 

2. Wartosc straty szacowana z uwzgl^dnieniem liczby osob obj^tych deklaracjami (28512 
osob): 

5.319.549,00 zl - 3.512.202,00 zl = 1.807.347,00 zl 



Wyliczenie wzrostu oplaty: 

1.807.347,00 zl: 28512 = 63,38 zl/I rok = 5,28 zl/Imc 

By system si^ domykal w roku 2017, oplata za odbior odpadow od osob segregujqcych odpady 
powinnawynosicmin. 15 zl 

Wplyw podwyzek na RIPOK'ach na wzrost kosztow obslugi systemu odbioru odpadow 
komunalnych w Gminie Mosina. 

1. Wzrost ceny odpadow na RIPOK (Tonsmeier) w lipcu 2017 spowodowal wzrost kosztow 
brutto rowny 210.819,00 zl. (tabela Excel) 

2. Wzrost ceny odpadow zielonych (czystych i brudnych) na RIPOK (Tonsmeier) na przelomie 
2016/2017 spowodowalo wzrost kosztow brutto rowny 109.371,00 zl. (tabela Excel) 

3. L^cznie wzrosty ww. cen od pocz^tku 2017 roku spowodowaly wzrost prognozowanych 
kosztow odbioru odpadow o kwot? brutto rown^ 320.190,00 zl. (tabela Excel). 

4. Podstawowym bl^dem w prognozach poprzedzaĵ cych wyst^pienie z systemu Selekt bylo 
10 krotne przeszacowanie wplywow ze sprzedazy surowcow wtomych lub wyliczenie tych 
wplywow w wysokosci pozwalaĵ cej skompensowac l̂ czne koszty obslugi systemu. 

5. Nie uwzgl^dniono faktu, ze na koszty zagospodarowania odpadow w konsorcjum Selekt 
Tonsmeier segregowanie odpadow pozbawia cẑ sc odpadow zmieszanych oplaty 
marszalkowskiej przy jednoczesnej zmianie kodu tych odpadow, ktore teraz staja si? 
surowcem wtomym lub paliwem. 

Wniosek: 
Nigdzie w symulacjach nie uwzg^dniono wplywu sortowania odpadow na zmian? ich kodu, a co za 
tym idzie, na ostateczne koszty dzialania systemu (dotyczy konsorcjum Selekt + Tonsmeier). 


