
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Hryniewiczach oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

w Białymstoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm)1)  oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)2)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat z tytułu przyjmowania odpadów do: 

1) Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, który określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

2) Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, który określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Traci moc uchwala Nr XXXI/344/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie 
ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, 
zmieniona uchwałą Nr XXVIII/453/16 Rady Miasta Białystok z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz uchwałą 
Nr XII/181/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 3581). 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.   

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020. 
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Wysokość opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Hryniewiczach 

Lp. Kod Grupy, podgrupy rodzaje odpadów 
Wysokość opłat - netto za 

przyjęcie odpadu [zł/Mg] 

I II III IV 

15 
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nieujęte w innych grupach 

15 01  
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 

opakowaniowymi) 

1. 15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 160,00 

2. 15 01 02 A 
Opakowania z tworzyw sztucznych – zawierające PP, PE, PET, 

HDPE, LDPE zanieczyszczone odpadem typu folia itp. 
26,00 

3. 15 01 02 B 
Opakowania z tworzyw sztucznych zanieczyszczone innymi 

odpadami 
400,00 

4. 15 01 03 Opakowania z drewna 390,00 

5. 15 01 04 Opakowania z metali 1,00 

6. 15 01 05  Opakowania wielomateriałowe  230,00 

7. 15 01 06 A 
Zmieszane odpady opakowaniowe bez zanieczyszczeń innymi 

odpadami 
30,00 

8. 15 01 06 B 
Zmieszane odpady opakowaniowe zanieczyszczone innymi 

odpadami 
390,00 

9. 15 01 07 A Opakowania ze szkła 110,00 

10. 15 01 07 B Opakowania ze szkła zanieczyszczone innymi odpadami 230,00 

11. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 230,00 

12. 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone 
1700,00 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 
 

16 01 

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny 

pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów 

(z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

 

13. 16 01 03 Zużyte opony 500,00 

17 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, 

płyty, ceramika) 

14. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 115,00 

15. 17 01 02 Gruz ceglany 115,00 

16. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 115,00 

17. 17 01 06* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

zawierające substancje niebezpieczne 

3000,00 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

z dnia .................... 2020 r.
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18. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

115,00 

19. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 70,00 

20. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 170,00 

21. 17 01 82 Inne niewymienione odpady 170,00 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 
  

22. 17 02 01 Drewno 390,00 

23. 17 02 02 Szkło 200,00 

24. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 170,00 

17 05 
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z 

pogłębiania) 

25. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 40,00 

26. 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 40,00 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest 
  

27. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 300,00 

17 08 Materiały budowlane zawierające gips 
  

28. 17 08 02 
Materiały budowlane zwierające gips inne niż wymienione w 17 08 

01 
170,00 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 
  

29. 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
472,00 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 
 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 
  

30. 20 01 01 Papier i tektura 160,00 

31. 20 01 02 Szkło 160,00 

32. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 300,00 

33. 20 01 10 Odzież 300,00 

34. 20 01 11 Tekstylia 300,00 

35. 20 01 13* Rozpuszczalniki 8000,00 

36. 20 01 14* Kwasy 8000,00 

37. 20 01 15* Alkalia 8000,00 

38. 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 8000,00 

39. 20 01 19* Środki ochrony roślin 8000,00 

40. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające  rtęć 4000,00 

41. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1700,00 

42. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 500,00 

43. 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 8000,00 

44. 20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 
8000,00 

45. 20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 
8000,00 

46. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 8000,00 

47. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 8000,00 

48. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 13000,00 
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49. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 13000,00 

50. 20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

1700,00 

51. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 1700,00 

52. 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki  
300,00 

53. 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
300,00 

54. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 230,00 

55. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 400,00 

56. 20 01 40 Metale 90,00 

57. 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 1500,00 

58. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 430,00 

59. 20 01 99 P Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny- popiół 300,00 

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy) 
  

60. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 300,00 

61. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 115,00  

62. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 115,00 

20 03 Inne odpady komunalne 

63. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 330,00 

64. 20 03 02 Odpady z targowisk 330,00 

65. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 330,00 

66. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 330,00 

67. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 580,00 

68. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 330,00 

  

* 

 

Zgodnie z katalogiem odpadów: Odpadami niebezpiecznymi 

w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym 

w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają 

zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach.   
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Wysokość opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Białymstoku 

Lp. Kod Grupy, podgrupy rodzaje odpadów 
Wysokość opłat - netto za 

przyjęcie odpadu [zł/Mg] 

I II III IV 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 
 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 
  

1. 20 01 11 Tekstylia 300,00 

2. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 230,00 

20 03 Inne odpady komunalne 

3. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 330,00 

4. 20 03 02 Odpady z targowisk 330,00 

5. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 580,00 

6. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 330,00 

     

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

z dnia .................... 2020 r.
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Uzasadnienie

Niniejszy projekt uchwały obejmuje zmiany opłat z tytułu przyjmowania odpadów komunalnych do Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (załącznik nr 1) oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Białymstoku (załącznik nr 2).

Załącznik nr 1 obejmujący cennik w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach jest
konsekwencją dokonanej analizy sytuacji Zakładu w oparciu o planowane przychody i koszty w roku 2020 i lat
poprzedzających, a także założeń na 2021 r. Wynik ZUOK w Hryniewiczach należy rozpatrywać w kontekście
całej Spółki, oraz prognozowanych wydatków niezbędnych do poniesienia, celem dostosowania funkcjonującego
Zakładu do obecnych uwarunkowań, wymagań ochrony środowiska oraz kierowanych do Zakładu strumieni
odpadów. Proponowana zmiana cen ma na celu zbilansowanie kosztów przetwarzania poszczególnych grup
odpadów w zależności od ich miejsca przetwarzania w Zakładzie, a w przypadku odpadów których Zakład
nie może przetworzyć - koniecznego dalszego sposobu ich zagospodarowania i związanego z tym kosztu zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami.

Zmiana cennika, która miała miejsce w połowie roku 2019 była jedynie zmianą porządkującą i wynikała
z konieczności uzupełnienia dotychczas obowiązującego cennika o kody odpadów dopuszczone (na mocy decyzji
Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie pozwolenia zintegrowanego–PZ) do zbierania w ZUOK
w Hryniewiczach. Podkreślenia zatem wymaga, iż obecnie obowiązujące „ceny na bramie” w ZUOK
w Hryniewiczach nie uległy zmianie od 2014 roku czyli od ponad 6 lat.

W tym czasie wprowadzone zostały liczne, dodatkowe obostrzenia w dotychczas funkcjonujących przepisach
oraz nowe wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.
Wprowadzone zostały zmiany Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu i czystości
w gminach, ustaw pokrewnych. Wprowadzono, a także proceduje się nowe przepisy wykonawcze do ww. ustaw,
które nakładają kolejne obowiązki na podmioty gospodarcze. Ponadto do 17 sierpnia 2022 r. konieczne jest
dostosowanie ZUOK w Hryniewiczach do wymagań określonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE)
2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)
w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
Większość z tych obowiązków powoduje konieczność dokonania łącznie wielomilionowych inwestycji.

Koszty prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami wzrastają np. koszty:
zagospodarowania, unieszkodliwiania, transportu odpadów, energii elektrycznej, wynagrodzeń oraz opłat
i podatków lokalnych, ubezpieczeń i eksploatacji urządzeń technicznych oraz ich obsługi osobowej.

Ilość obowiązków natury administracyjnej oraz koniecznych inwestycji dostosowawczych do nowych
przepisów prawa, którym trzeba było lub trzeba będzie sprostać, jest kosztowna. Należy wspomnieć choćby
o obowiązkach: złożenia nowych wniosków o pozwolenia do 05 marca 2020 r., operatów przeciwpożarowych
i uzgodnień ze strażą pożarną, zabezpieczeń roszczeń z art. 48a ustawy o odpadach, prowadzenia wizyjnego
systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów, dostosowania miejsc magazynowania odpadów do
rozporządzeń MK i MSWiA, wdrażania Bazy Danych o Odpadach.

Przedmiotowy projekt cennika wprowadza podział strumienia odpadów komunalnych w zależności od stopnia
czystości frakcji oraz dostosowuje ceny za przyjęcie wskazanych kodów odpadów do rzeczywistych kosztów ich
przetworzenia, aż do momentu ich ostatecznego zagospodarowania. Wysokość proponowanych cen za przyjęcie
poszczególnych kodów odpadów została określona na podstawie analizy kosztów ZUOK w Hryniewiczach,
posiadanych ofert rynkowych oraz analizy porównawczej cen u innych podmiotów zagospodarowujących odpady
w powiązaniu z działalnością podstawową Spółki jako całości. Należy wskazać również, że część w/w odpadów
jest jedynie zbierana i magazynowana przez Spółkę ze względu na brak możliwości ich zagospodarowania
w ramach funkcjonujących instalacji, a co za tym idzie musi zostać przekazana do zagospodarowania podmiotom
zewnętrznym. Są to głównie odpady „problemowe” tj. niebezpieczne, których przekazanie wyspecjalizowanej
firmie w celu zagospodarowania w chwili obecnej, jak pokazuje rynek gospodarki odpadami, jest bardzo
kosztowne, a sam rynek jest bardzo niestabilny.

Najistotniejsze zmiany, które wprowadzono do załącznika nr 1 projektu zmiany cennika to:

1) zróżnicowanie cen dla opakowań ze szkła (15 01 07) w zależności od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju
asortymentu.

2) zmiany ceny dla następujących kodów odpadów:

Id: E11FA835-BC61-4C90-8612-A8227E446653. Projekt Strona 6



15 01 01; 15 01 02 B; 15 01 03; 15 01 06 B; 15 01 07 A; 15 01 07 B; 16 01 03; 17 01 01; 17 01 02; 17 01
03; 17 01 07; 17 02 01; 17 06 04; 17 09 04; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 13*; 20 01
14*; 20 01 15*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 21*; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01
31*; 20 01 32; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 99; 20 01 99P; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02;
20 03 03; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99.

3) wprowadzenie obniżki ceny dla szkła (20 01 02).

4) usunięcie z cennika przyjęcia do zagospodarowania odpadu: Odpadowa papa (17 03 80).

Ad. 1. Wprowadzenie zróżnicowania cen dla opakowań ze szkła (15 01 07) w zależności od stopnia
zanieczyszczenia i rodzaju asortymentu.

W projekcie zmiany cennika dokonano podziału opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07 na dwie podgrupy A i B
– uzależnione od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju asortymentu. Rozdzielenie odpadów w obrębie jednego
rodzaju na poszczególne podgrupy A i B spowodowane jest faktem zróżnicowania strumienia odpadów pod
względem zanieczyszczeń. W zależności od stopnia zanieczyszczenia dostarczanych odpadów, różny jest stopień
(procent) oraz jakość odzyskiwanych opakowań ze szkła, które poddawane są recyklingowi, a także różny jest
stopień (procent) pozostałości przeznaczonych do dalszego zagospodarowania.

Do odpadów „czystych” z podgrupy A zaliczany będzie strumień odpadów z opakowań ze szkła, którego
stopień zanieczyszczenia będzie na poziomie nie więcej niż 15÷20%.

Natomiast jako odpady „zanieczyszczone” - zaliczone do podgrupy B będą klasyfikowane odpady zabrudzone,
z domieszkami innych odpadów, niejednorodne pod względem materiału i asortymentu produktu, w których udział
składników niepożądanych wyniesie ponad 20% strumienia danego rodzaju odpadów.

Powyższy podział jest zasadny ze względu na recyklerów, którzy w ostatnim okresie wprowadzili również
podział jakościowy przyjęcia odpadów ze szkła. A co za tym idzie odpowiednie gorsze ceny za szkło zabrudzone,
a wręcz cofnięcie dostaw czy też dopłaty za pozostałości do zagospodarowania.

Ad. 2. Wprowadzenie zmiany cen dla następujących kodów odpadów.

W załączniku do Uchwały Rady Miasta uwzględniono zmiany cen dla następujących kodów odpadów:

·15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury,

·15 01 02B - Opakowania z tworzyw sztucznych zanieczyszczone innymi odpadami,

·15 01 03 - Opakowania z drewna,

·15 01 06 B - Zmieszane odpady opakowaniowe zanieczyszczone innymi odpadami,

·15 01 07 A - Opakowania ze szkła;

·15 01 07 B - Opakowania ze szkła zanieczyszczone innymi odpadami,

·16 01 03 - Zużyte opony,

·17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

·17 01 02 - Gruz ceglany,

·17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

·17 01 07- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

·17 02 01 – Drewno,

·17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

·17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

·20 01 01 - Papier i tektura,

·20 01 02 – Szkło,

·20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
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·20 01 10 – Odzież,

·20 01 11 – Tekstylia,

·20 01 13* - Rozpuszczalniki,

·20 01 14* - Kwasy,

·20 01 15* - Alkalia,

·20 01 17* - Odczynniki fotograficzne,

·20 01 19* - Środki ochrony roślin,

·20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

·20 01 26*- Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

·20 01 27*- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

·20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione

w 20 01 27,

·20 01 29*- Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

·20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

·20 01 31*- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

·20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31,

·20 01 39 - Tworzywa sztuczne,

·20 01 40 – Metale,

·20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

·20 01 99P - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół,

·20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji,

·20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie,

·20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji,

·20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

·20 03 02 - Odpady z targowisk,

·20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów,

·20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

·20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe,

·20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,

Wprowadzone w 2018 r. zmiany dotyczące podziału odpadów komunalnych na pięć frakcji (zniknięcie „frakcji
suchej” i „frakcji mokrej”) wpłynęły na zmniejszenie ilości selektywnie zbieranych odpadów dostarczanych do
ZUOK w Hryniewiczach. Odpady te przy mniejszej gęstości nasypowej (masie) wymagają takich samych
nakładów pracy jak w przypadku odpadów dostarczanych jako tzw. „suche” przy mniejszej zmianowej/dobowej
wydajności. Dodatkowo przychód z tytułu sprzedaży pozyskanych surowców wtórnych ze względu na duże
wahania cen i małą przewidywalność sytuacji na rynku sprzedaży surowców wtórnych, nie jest w stanie pokryć
zwiększających się kosztów działalności tj. wzrostu płacy minimalnej, wzrostu cen energii elektrycznej, wzrostu
cen paliw, wzrostu cen zagospodarowania zewnętrznego i transportu odpadów.

Odpady surowcowe charakteryzują się różną jakością, co przekłada się na koszt ich przetworzenia i możliwość
wydzielenia z nich surowców wtórnych zdatnych do recyklingu. Odpady selektywnie zbierane trafiające do
sortowni wymagają pracy taśmociągów w zwolnionym trybie z uwagi na pozyskiwanie szerokiej skali rodzajowej
surowców. Podczas przetwarzania tego rodzaju odpadów zakład pracuje ze zmniejszoną wydajnością godzinową,
celem maksymalizowania efektu sortowania. Ma to wprost proporcjonalne przełożenie na wzrost kosztów
jednostkowych przetwarzania jednej tony odpadu – koszty energii, koszty pracy (tzw. efekt skali).
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Kolejnym przykładem odpadu generującym koszty może być popiół z palenisk domowych. Nie posiada on
właściwości, które powodowałyby możliwość jego wykorzystania w procesie kompostowania, w celu uzyskania
gotowego produktu, jakim jest kompost. Obecnie jedynym sposobem zagospodarowania tego strumienia jest
biologiczna stabilizacja, gdzie końcowym efektem zastosowanego procesu jest odpad stabilizatu, kierowany do
składowania. Odpad nie spełnienia wymagań stawianych środkom wspomagającym uprawę roślin i nawozom.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zmianą cennika jest wzrost opłat marszałkowskich za składowanie.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest znaczący wzrost stawek za korzystanie ze środowiska, tzw. opłata
marszałkowska.

Najwyższymi stawkami są te dotyczące odpadów z grupy 19 wytwarzanych w Zakładzie w wyniku
prowadzonej działalności. Opłaty te wzrosły ponad 10-krotnie w ostatnich 4 latach. Rokrocznie odpady te
stanowią największą ilość w ogólnej masie odpadów kierowanych do zagospodarowania poprzez składowanie
w procesie D5.

Ponadto, w związku z koniecznością dostosowania instalacji wchodzących w skład Zakładu ZUOK
w Hryniewiczach do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018r. ustanawiającej
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE niezbędne jest przeprowadzenie określonych
modyfikacji/modernizacji w ramach istniejącej infrastruktury w ramach ZUOK w Hryniewiczach.

Z uwagi na powyższe konieczne będzie podjęcie szeregu działań inwestycyjnych w najbliższych latach przez
zarządzającego Zakładem.

Z chwilą pojawienia się wymogu dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymagań
stawianych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2018 poz. 1592) ceny odpadów takich jak odpady niebezpieczne (tzw. odpady z gwiazdką), czy zużyte opony
znacząco wzrosły. Jednocześnie część podmiotów zaczęła odmawiać przyjmowania ww. odpadów do
zagospodarowania, tłumacząc to wysokimi stawkami z tytułu magazynowania odpadów określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia
roszczeń (Dz.U. 2019 poz. 256) - za 1 Mg odpadów niebezpiecznych wysokość stawki określono w wysokości
1500 zł, a także ograniczonymi możliwościami tymczasowego magazynowania z uwagi na zapisy operatów
przeciwpożarowych w zakresie odpadów palnych (obciążenie ogniowe).

Ad. 3. Wprowadzenie obniżki ceny dla szkła (20 01 02).

W zakresie zmniejszenia ceny przyjęcia szkła dla odpadu z grupy 20-tej założono iż część szkła poddanego
przetworzeniu będzie zaliczała się do odpadów „czystych”. Analogicznie jak odpady z grupy 15-tej. Sortowanie
tak przyjętego odpadu prowadzi do wydzielenia opakowań ze szkła dobrej jakości, które będą atrakcyjniejszym
surowcem dla recyklera. Odpowiednio mniej jest pozostałości których zagospodarowanie jest dodatkowym
kosztem.

Ad. 4. Usunięcie z cennika przyjęcia do zagospodarowania odpadu: Odpadowa papa (17 03 80).

PUHP "LECH" Sp. z o.o. nie dysponuje instalacją do przetwarzania tego rodzaju opadu, nie może być
również składowany, gdyż nie spełnia norm testów zgodności. Instalacji zajmujących się zagospodarowaniem
przedmiotowego odpadu jest w Polsce niewiele, co z kolei przekłada się na wysoką cenę za jego
zagospodarowanie. Koszt ten przeniesiony będzie w konsekwencji na wszystkich mieszkańców.

Załącznik nr 2 obejmujący cennik w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Białymstoku jest konsekwencją dokonanej analizy sytuacji Zakładu w oparciu o planowane przychody i koszty
w roku 2020 i lat poprzedzających, a także założeń na 2021 r. Proponowana zmiana cen ma na celu
zbilansowanie kosztów przetwarzania poszczególnych grup odpadów.

Koszty prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami wzrastają np. koszty:
zagospodarowania, unieszkodliwiania, transportu odpadów, wynagrodzeń oraz opłat i podatków lokalnych,
ubezpieczeń i eksploatacji urządzeń technicznych oraz ich obsługi osobowej. Na przestrzeni ostatnich lat
obserwowany jest znaczący wzrost stawek za korzystanie ze środowiska, tzw. opłata marszałkowska.

W ostatnim czasie wprowadzone zostały także liczne, dodatkowe obostrzenia w dotychczas funkcjonujących
przepisach oraz nowe wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania
odpadami. Wprowadzone zostały zmiany Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu
i czystości w gminach, ustaw pokrewnych.
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Wysokość proponowanych cen za przyjęcie poszczególnych kodów odpadów została określona na podstawie
analizy kosztów ZUOK w Białymstoku.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta uwzględniono zmiany cen dla następujących kodów
odpadów:

·20 01 11 – Tekstylia,

·20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

·20 03 02 - Odpady z targowisk,

·20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe,

·20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,

Wysokość opłat z tytułu przyjęcia odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Białymstoku jest tożsama z wysokością opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Hryniewiczach.

Przedmiotowy projekt uchwały poddany został konsultacjom z:

- Miejską Radą Seniorów w Białymstoku;

- organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku
publicznego działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.)
przedmiotowy projekt przekazano w celu zaopiniowania zgodnie z kompetencjami następującym związkom
zawodowym:

- Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego;

- Rada OPZZ Województwa Podlaskiego;

- Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność".

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 Porozumień Międzygminnych zawartych w 2010 r. pomiędzy Gminą Miasta
Białystok, a Gminami: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny,
Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku
i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto projektu pn. „Zintegrowany
system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”, przekazano w/w Gminom projekt uchwały celem
zaopiniowania.

Reasumując, przedmiotowy projekt cennika bilansuje koszty zagospodarowania poszczególnych grup
odpadów w zależności od ich miejsca przetwarzania, w odniesieniu do działalności podstawowej Spółki.
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