
ROZDZIAŁ IX. Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny system gospodarowania
odpadami w  Płocku  został
opracowany  na  podstawie
przepisów  ustawy  o  utrzymaniu
czystości  i  porządku  w  gminach,
a jego  szczegółowe  sposoby
świadczenia  usług  odbioru
i zagospodarowania odpadów oraz
opłat  za  gospodarowanie
odpadami,  cen  za  dodatkowe
usługi, terminów wnoszenia opłat,
czy  też  wzoru  deklaracji  został
określone w uchwałach podjętych

przez  Radę  Miasta  Płocka.  System  gospodarowania  odpadami  obejmuje  wszystkie
nieruchomości  zarówno  zamieszkałe  jak  i  niezamieszkałe,  na  których  powstają  odpady
komunalne,  z  wyłączeniem cmentarzy  oraz  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie
przez część roku.

W 2019 r.  odbiór  odpadów  komunalnych opierał  się  na  umowach  zawartych  z  firmą
wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Umowy te dotyczą jedynie odbioru odpadów
komunalnych i są zawarte na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. Umowy na odbiór
odpadów są zawarte z firmą SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., która to złożyła
najkorzystniejsze oferty na każdy z czterech sektorów, na jakie zostało podzielone miasto.
Firma ta prowadzi również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do PSZOK
mieszkańcy mogą dostarczać odpady wytworzone przez siebie bez ponoszenia dodatkowych
kosztów  i  opłat,  pod  warunkiem,  że  odpady  te  nie  będą  zmieszane,  lecz  posegregowane
i umieszczone w specjalnie przeznaczonych dla nich pojemnikach, które zostały ustawione na
terenie Punktu. Łączna wartość umów na odbiór odpadów we wszystkich czterech sektorach
wynosi w okresie 3-letnim – 28 171 477,19 zł.

Zagospodarowanie  odpadów  komunalnych jest  prowadzone  przez  Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o., które jest spółką gminną. Instalacja znajduje
się w miejscowości Kobierniki, położonej ok. 20 km od Płocka. Mała odległość nie generuje dla
firm  odbierających  odpady  relatywnie  dużych  kosztów,  co  wpływa  na  ogólną  wartość
oferowanej w przetargu ceny. Do instalacji tej dostarczane są wszystkie odpady odebrane z
terenu miasta przez firmę SUEZ PGK Sp. z o.o. z nieruchomości, których właściciele złożyli
deklaracje. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywa się na podstawie Porozumienia
zawartego z Przedsiębiorstwem i Gminą Miasto Płock. Zagospodarowanie odpadów w 2019 r.
w instalacji w Kobiernikach, należącej do PGO w Płocku Sp. z o.o. kosztowało 16 106 954,38 zł.
Wszelkie  informacje,  a  w  szczególności  informacje  dotyczące  gospodarowania  odpadami,
określone w art.  3 ust.  2 pkt  9 ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach,  są
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu w zakładce Odpady
komunalne oraz na tablicy ogłoszeniowej, znajdującej się w pobliżu Referatu Gospodarowania
Odpadami. Są one na bieżąco aktualizowane.  
W sumie w 2019 r., tylko w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami, odebrano
45 489,82 Mg odpadów. 
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Tabela 9.1: Ilości odpadów komunalnych [Mg]*

Kod odpadu
ilość odebranych odpadów w ramach
gminnego systemu gospodarowania

odpadami 

odpady zmieszane 20 03 01 33 087,080

odpady komunalne segregowane i 
gromadzone selektywnie z grupy 20, w 
tym ex 20 01 99 i 15 01 06

15 01 06 614,740

20 01 01 27,580

20 01 02 317,540

20 01 99 2 847,640

odpady biodegradowalne, w tym ex 20 
03 99

20 01 08 66,660

20 02 01 2 425,020

odpady wielkogabarytowe 20 03 07 2 209,680

opony 16 01 03 73,640

odpady budowlane z grupy 17 oraz ex 
20 03 99

17 01 07 3 771,960

20 03 99 10,500

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz baterie i akumulatory 20 01 36 32,100

leki 20 01 32 5,680

Razem 45 489,820
*W tabeli brak danych dotyczących ilości odpadów komunalnych odebranych przez podmioty w ramach umów cywilno-
prawnych oraz  odpadów komunalnych  zebranych  przez  np.  punkty skupu.  Ma to  związek  z  przesunięciem terminu
składania sprawozdań przez te firmy – do dnia 30 czerwca. 

Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka

Gminy zobowiązane zostały do osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia  następujących  frakcji  odpadów  komunalnych:  papieru,  metali,  tworzyw  sztucznych
i szkła, a także recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych  niż  niebezpieczne  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  stanowiących  odpady
komunalne  oraz  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
przekazywanych  do  składowania.  Poziomy  te  zostały  określone  w  odpowiednich
rozporządzeniach Ministra Środowiska i są z roku na rok coraz bardziej wymagające. 
Prezydent Miasta Płocka przygotowywał roczne sprawozdanie za rok 2018 r. z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 31 marca następującego po roku,
którego  dotyczy,  przekazywane  następnie  marszałkowi  województwa  oraz  wojewódzkiemu
inspektorowi  ochrony  środowiska.  Z  uwagi  jednak  na  przesunięcia  terminów  w  składaniu
sprawozdań  przez  podmioty,  został  przesunięty  również  termin  składania  sprawozdania
prezydenta do dnia 31 sierpnia. Brak jest zatem w tej chwili  danych o poziomach odzysku
i recyklingu  dla  poszczególnych  frakcji  odpadów za  rok  2019. Poniżej  przedstawiono  dane
dotyczące osiągniętych poziomów w poszczególnych latach,  poczynając  od roku 2012,  gdy
wprowadzono  obowiązek  składania  sprawozdań  cząstkowych  przez  firmę  zajmującą  się
odbieraniem  odpadów  komunalnych,  na  podstawie  których  wójt,  burmistrz  lub  prezydent
przygotowuje  roczne  sprawozdanie  z  realizacji  zadań  z  zakresu gospodarowania  odpadami
komunalnymi.
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Tabela 9.2: Poziomy odzysku i ograniczenia składowania frakcji bio w latach 2012-2018

Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, opracowanie własne

Przedstawiciele  gminy  brali  w  2019  r.  udział  w  spotkaniu  komisji  Gospodarki  Komunalnej
Związku  Miast  Polskich,  którego  celem  było  wypracowanie  stanowiska  w  sprawie
procedowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których zapisy
w wielu aspektach (np.: wskazanie maksymalnej stawki dla nieruchomości niezamieszkałych,
wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej w zabudowie wielorodzinnej) były niekorzystne dla
rynku  odpadowego.  Stanowisko  to  zostało  przekazane  następnie  m.in.  Prezesowi  Rady
Ministrów. 

Dbanie o czystość jest jednym  z zadań własnych Gminy.  Utrzymanie czystości na różnych
obszarach przyporządkowane jest trzem firmom, wyłonionym w drodze zamówienia publicznego
oraz zlecone Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis”. Miasto zostało podzielone na 5 rejonów.
Na pozostałych terenach gminnych, tj. Lasek Brzozowy, Park Północny, ulica Tumska, teren
Cmentarza Komunalnego, Miejsca Pamięci Narodowej czy Strefa Płatnego Parkowania – prace
dotyczące  utrzymania  czystości  realizowane  są  przez  Zakład  Usług  Miejskich  „Muniserwis”.
Tereny  gminne  wokół  budynków  mieszkalnych,  administrowanych  przez  Miejski  Zakład

63

Rok 2012 16.07.2013 2014 2015 2016 2017 2018

75 50 50 50 45 45 40

20 4,89 25,13 0,14 0 0 0

10 12 14 16 18 20 30

12,8 19,7 27,34 19,79 21,05 22,1 44,25

30 36 38 40 42 45 50

45,8 100 94,3 99,87 100 54,1 118,77

Dopuszczalny poziom masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w 
stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. [%]
PR – poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania [%].

Poziom osiągnięty przez Gminę-Miasto 
Płock [%].
TR – osiągany w roku rozliczeniowym 
poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania [%].       
                                       Jeżeli TR = 

PR albo TR < PR to poziom ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych w roku 
rozliczeniowym został osiągnięty.     

Jeżeli TR = PR albo TR < PR to poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
Przekazywanych w roku rozliczeniowym został osiągnięty.     
Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło) [%].

Poziom osiągnięty przez Gminę-Miasto 
Płock [%].

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami (inne niż niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe [%].

Poziom osiągnięty przez Gminę-Miasto 
Płock [%].
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Gospodarki  Mieszkaniowej-TBS Sp.  z o.o.,  pozostają w administrowaniu i  utrzymaniu przez
Zarząd Budynków Komunalnych. Odbywa się to na podstawie zawartej pomiędzy MZGM-TBS
Sp. z o.o. a ZBK umowy o administrowanie.
Obszar  utrzymania  czystości  jest  zatem  bardzo  szeroki,  zaczynając  od  opróżniania
przepełnionych koszy na śmieci, zbierania zanieczyszczeń, m.in. rozrzucanych na chodnikach
i zieleńcach  niedopałków papierosów,  psich  odchodów zalegających  na  trawnikach,  poprzez
ręczne  i  mechaniczne  oczyszczanie  pasów  przykrawężnikowych,  chodników  i  ścieżek
rowerowych, parkingów, opasek, gracowanie chodników, likwidację dzikich wysypisk, koszenie
trawników, grabienie liści oraz podejmowanie wszelkich prac określanych jako interwencyjne,
np. usuwanie skutków ulewnych deszczy czy wichur. 
Ogromny  problem  stanowi  kwestia  zanieczyszczania  miasta  psimi  odchodami.  Zgodnie
z „Regulaminem utrzymania czystości  i  porządku na terenie  miasta Płocka”  to  właściciel  lub
opiekun jest zobowiązany do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzę w obiekcie lub na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, z wyjątkiem
osób  niewidomych,  korzystających  z  psów  przewodników.  Odchody  zwierzęce  powinny  być
zebrane do szczelnej torby i umieszczone w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów
zmieszanych,  czyli  koszach  ulicznych  lub  dedykowanych  temu  celowi  pojemnikach.  Miasto
nieustannie  podejmuje  działania  mające  na  celu  zmniejszenie  tego  zjawiska  poprzez
organizowanie akcji billboardowej pod hasłem „Sprzątnij po swoim psie” mającej na celu zmianę
świadomości i nawyków właścicieli psów. Firmy zajmujące się utrzymaniem czystości na terenach
gminnych  mają  obowiązek  codziennego  sprzątania  i monitorowania  terenów,  w  tym  także
usuwania  psich  odchodów.  Prace  te  wykonywane  są  ręcznie  lub  za  pomocą  specjalnych
odkurzaczy. 
Strażnicy  pełniący  służbę  na  terenie  miasta  podejmują  również  działania  w  stosunku  do
właścicieli  psów,  którzy wyprowadzają  swoje  zwierzęta bez wymaganych zabezpieczeń,  jak
również  wobec  osób,  które  nie  uprzątnęły  zanieczyszczeń  po  swoich  „pupilach”  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Kolejnym  problemem  są  nagminnie  pojawiające  się  „dzikie”  wysypiska,  pomimo
funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  na  terenie  Płocka. W  2019  r.  miasto
zlikwidowało 178,43 ton odpadów, w tym:

✗ remontowo-budowlane - 103,49 t,
✗ niesegregowane - 45,52 t,
✗ wielkogabarytowe - 0,48 t,
✗ biodegradowalne - 28,94 t.

Straż  Miejska  w  Płocku  dysponuje  mobilnymi  kamerami,  tzw.  fotopułapki,  które
wykorzystywane są do walki z „dzikimi” wysypiskami. Urządzenia są montowane w miejscach
gdzie notorycznie powstają „dzikie” wysypiska i pracują przez całą dobę. Fotografia przesyłana
jest automatycznie MMS-em lub e-mailem do strażników celem podjęcia stosownych działań.

W 2019 r. kolejny raz Rodzinne Ogrody Działkowe mogły otrzymać dotację celową z budżetu
Miasta Płocka na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem, w szczególności na budowę
lub  modernizację  infrastruktury  ogrodowej.  Procedura  została  przeprowadzona  na  podstawie
§3 ust. 5 Uchwały nr 775/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 roku (Dziennik
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2018 r. poz. 5089) zmieniającej Uchwałę
nr  745/XLIII/2018  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  22  marca  2018  roku  (Dziennik  Urzędowy
Województwa Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz. 3519) w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego
z tworzeniem  warunków  dla  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Dotacje  mogły  być
przeznaczone w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej rozumianej
jako  budynki  i  budowle,  ogrodzenia,  aleje  i  drogi  ogrodowe,  place  zabaw,  hydrofornie,  sieci
wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu
działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące
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do prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą one w skład
przedsiębiorstwa.  Realizacja  zadania  musiała  wpływać  na  poprawę  warunków  do  korzystania
z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD. W pierwszej
kolejności  dotacje  miały  być  udzielane  na  budowę  lub  modernizację  sieci  wodociągowych
i energetycznych oraz hydroforni  nie wchodzących w skład przedsiębiorstwa.  W  wyznaczonym
terminie  wpłynęło  6 wniosków,  jednak 2 z nich nie spełniały wymogów formalnych.  Wnioski
dotyczyły realizacji różnych zadań i opiewały na różne kwoty. 

Tabela 9.3: Zestawienie wniosków Rodzinnych Ogrodów Działkowych o dotację celową
w 2019 r.  

Lp.
Nazwa

stowarzyszenia 
Wnioskowana

kwota
Przedmiot dotacji Uwagi

I nabór

1 ROD „Magnolia” 30 000,00 zł
Budowa  wewnętrznej  instalacji
elektrycznej  0,4  kV  wraz  za
złączami kablowo-pomiarowymi

Dotacja przyznana
30 000,00 zł

2
ROD im. T. 
Kościuszki

30 000,00 zł
Modernizacja sieci  energetycznej
na terenie ogrodu

Dotacja przyznana
30 000,00 zł

3
ROD „Dobrzyńska 
Klin”

30 000,00 zł
Budowa  instalacji  elektrycznej  i
instalacji oświetlenia terenu ROD

Braki formalne

4 ROD „OAZA” 30 000,00 zł
Budowa  wewnętrznej  instalacji
elektrycznej 0,4 kV 

Dotacja przyznana
30 000,00 zł

5 ROD „Spółdzielca” 30 000,00 zł Remont ogrodzenia
Dotacja przyznana
30 000,00 zł

6
ROD 
„Powstańców”

16 000,00 zł
Wykonanie przyłacza wody pitnej
do ROD

Braki formalne

II nabór

7
ROD „Dobrzyńska 
Klin”

30 000,00 zł
Budowa  instalacji  elektrycznej  i
instalacji oświetlenia terenu ROD

Dotacja przyznana
30 000,00 zł

8
ROD 
„Niezapominajka”

30 000,00 zł Remont kapitalny świetlicy
Dotacja przyznana
29 600,00 zł

Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka

Łączna  kwota,  na  jaką  zostały  złożone  wnioski  w  I  naborze,  to  166 000,00  zł. Kwota
przeznaczona na  dotacje  w roku budżetowym 2019 to  200 000,00  zł.  Ostatecznie  dotacje
otrzymały 4 Rodzinne Ogrody Działkowe na łączna kwotę 120 000,00 zł.
W  związku  z  niewykorzystaniem  pełnej  kwoty  przeznaczonej  na  dotacje  w  2019  r.
zdecydowano o ogłoszeniu drugiego naboru wniosków. W wyznaczonym dodatkowym terminie
tj. do 26 lipca 2019 r. wpłynęły dwa wnioski. Wniosek ROD „Dobrzyńska Klin”, który wykluczony
został w pierwszym naborze z uwagi na brak pozwolenia na budowę, tym razem był kompletny.
W  przypadku  drugiego  wniosku  dokonano  korekty  kwoty  dotacji  ze  względu  na  fakt,  że
wnioskowana kwota przekraczała 80% planowanych do poniesienia kosztów. W trakcie drugiego
naboru udzielono dotacji na kwotę 59 600,00 zł.

Na  terenie  miasta  zlokalizowanych  jest  12  cmentarzy, w  tym:  1  komunalny,
6 rzymskokatolickich,  1  żydowski,  1  prawosławny,  1  starokatolicki  –  Mariawitów,
1 ewangelicko–augsburski oraz 1 wojenny (Garnizonowy). Cmentarz Komunalny zlokalizowany
jest przy ul. Bielskiej i zajmuje powierzchnię ponad 17 ha. Zarządcą Cmentarza Komunalnego
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jest Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” Zakład Budżetowy.  Liczba pochówków ogółem na
terenie Cmentarza Komunalnego w 2019 r. wyniosła 564.
W  2019  r.  rozpoczęto  prace  związane  z  budową  kolumbarium  na  terenie  Cmentarza
Komunalnego - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2020 roku  planowane
jest zbudowanie pierwszego etapu kolumbarium na około 120 nisz. Docelowo kolumbarium
pomieści ponad 2000 urn.
Na terenie  Cmentarza powstała  również  w 2019 r.  dwustanowiskowa toaleta kontenerowa.
Toaleta jest w pełni wyposażona w instalację wodną, sanitarną, elektryczną i grzewczą. Ma
dwie koedukacyjne kabiny. Jedna z nich jest nieco większa i została przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz  wyposażona w przewijak  dla  dzieci.  Niezbędną infrastrukturę
wykonał miejski zakład budżetowy Muniserwis, a dostawcą kontenerowej toalety była firma
Budotechnika z Pilchowic. Łączny koszt inwestycji to ponad 170 tys. złotych.
Ponadto w 2019 r. zakupiono kontener na potrzeby pracowników ochrony terenu cmentarza
komunalnego oraz rozbudowano system monitoringu wizyjnego o 7 dodatkowych kamer.

Szacunek  dla  dobra  wspólnego,  jakim jest  dziedzictwo  wspólnoty  narodowej  i  państwowej
zbudowanej  w  minionych  stuleciach,  należy  chronić  i  przekazać  dzieciom  i młodzieży.  Na
terenie  Płocka  zlokalizowanych  kilkanaście  Miejsc  Pamięci  Narodowej.  Wydział
Kształtowania  Środowiska  Urzędu  Miasta  Płocka  złożył  wniosek  do  Mazowieckiego  Urzędu
Wojewódzkiego  o  przyznanie  w  2019  r.  dotacji  celowej  w  kwocie  53 908,00  zł
z przeznaczeniem na prace remontowe na Cmentarzu Garnizonowym (25 000,00 zł), a także
konserwację zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych na terenie
Płocka  (28 908,00  zł).  Dotacja  w  ograniczonym  zakresie  została  przyznana  jedynie  na
konserwację  zieleni  oraz  utrzymanie  porządku.  W  marcu  2019  r.  Wydział  Kształtowania
Środowiska  Urzędu  Miasta  Płocka  złożył  wniosek  do  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego  do  programu  „Groby  i  cmentarze  wojenne  w  kraju”  o  dotację  w  wysokości
10 000,00 zł (całość prac oszacowano na 12 500,00 zł) na realizację zadania pn. „Remont
kapitalny Miejsca Pamięci Narodowej – wymiana nagrobka partyzanta  AK poległego w czasie II
Wojny Światowej”. Dotacja nie została przyznana, ale podjęto decyzję o sfinansowaniu prac
remontowych  ze  środków  Gminy.  Remont  nagrobka  na  cmentarzu  katolickim  przy
ul. Harcerskiej przeprowadzono w październiku 2019 r.
Ponadto na mocy porozumienia zawartego przez Prezydenta Miasta Płocka z Zakładem Karnym
grupy skazanych – słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonały renowację kilku
grobów  na  terenie  Cmentarza  Garnizonowego  przy  ul.  Norbertańskiej.  Prace  zostały
sfinansowane   z  grantu  uzyskanego  od  Fundacji  Orlen  Dar  Serca  w  ramach  programu
„Czuwamy! Pamiętamy!” przez Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie
o nazwie „Busola” na realizację projektu pt. „Resocjalizacja przez historię”. 
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