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Zgodność z Wytycznymi MRR

§ 8. ust. 21 umowy o dofinansowanie projektu:

„Pierwsza wypłata dofinansowania może nastąpić po stwierdzeniu przez IW 

zgodności projektu z „Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 

zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących 

Budowa ZTPOK dla BTOM2012-01-25

obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami”.

W piśmie z dnia 16 maja 2011 r. NFOŚiGW wskazał warunki, których spełnienie doprowadzi 

do zgodności Projektu z Wytycznymi MRR.



Harmonogram

Realizacja Harmonogramu dochodzenia Projektu do zgodności z Wytycznymi MRR (ustalony z NFOŚiGW w 

dniu 14 września 2011 r.), przebiega następująco:

� Rozwiązanie Metropolitalnego Związku Gmin Bydgoskich

– rozwiązany dnia 16 listopada 2011r.,

� Złożenie deklaracji Prezydenta Miasta Bydgoszczy zawarcia przez Miasto Bydgoszcz porozumień 

międzygminnych z Gminami powiatu toruńskiego i zmiany porozumienia międzygminnego 

Miasta Bydgoszczy z Miastem Toruń 
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Miasta Bydgoszczy z Miastem Toruń 

– wysłana do NFOŚiGW dnia  23 listopada 2011r.,

� Negocjacje w NFOŚiGW nowej umowy wykonawczej – w dniu  1 grudnia 2011r.,

� Podpisanie nowej umowy wykonawczej między Miastem Bydgoszcz a ProNatura

– podpisana 12 grudnia 2011r.,

� Zawarcie wymaganych porozumień międzygminnych – przewidziane w I kwartale 2012 r.,

� Złożenie deklaracji Prezydenta Miasta Bydgoszczy zawarcia przez Miasto Bydgoszcz porozumień 

międzygminnych z Gminami powiatu bydgoskiego i gm. Mrocza 

– wysłana do NFOŚiGW dnia  13 grudnia 2011r.,



Zgodność z Wytycznymi MRR

W dniu 16 grudnia 2011r. NFOŚiGW 
poinformował, że m.in. na podstawie:

• podpisanej w dniu 12 grudnia 2011r. 
umowy wykonawczej pomiędzy 
Miastem Bydgoszcz a Spółką ProNatura

• deklaracji złożonych przez Prezydenta 
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• deklaracji złożonych przez Prezydenta 
Miasta Bydgoszczy, 

określony  w §8 pkt. 21 Umowy o 
dofinansowanie warunek zgodności Projektu 
z Wytycznymi MRR należy uznać za 
spełniony.



A może bez spalarni! 

Szacunkowe wysokości kar przy zaniechaniu realizacji Projektu Budowa ZTPOK dla BTOM, 

przewidywane w znowelizowanej Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

Wg studium Wykonalności opcja „status quo” polegająca na utrzymaniu dotychczasowego systemu

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie objętym przedsięwzięciem, zarówno dla BTOM, jak i dla

obu miast Bydgoszczy i Torunia nie spełni wymagań prawnych w zakresie ograniczenia składników

ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko.
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ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko.

Lp. Wyszczególnienie Jedn 2014 2020 2025 2032

5.
Niedobory w systemie w stosunku do wymaga ń dotycz ących odpadów 
ulegaj ących biodegradacji

Mg/rok 85 100 107 800 112 600 117 100

6.
Aktualna na rok 2012 jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie 1 Mg odpadów 
zmieszanych na składowisku*

zł/Mg 110,65 110,65 110,65 110,65

7.
Oszacowanie kary (iloczyn stawki opłaty oraz ilo ści odpadów ulegaj ących 
biodegradacji nie poddana procesom przetwarzania)

zł/rok 9 416 315 11 928 070 12 459 190 12 957 115

Łączna kara z tego tytułu, w okresie 2014-2032 wyniesi e  226 197 365 zł

* Istnieje duŜe prawdopodobieństwo radykalnego wzrostu stawek i w przypadku nałoŜenia  na Polskę przez UE kar za niewłaściwe dostosowanie systemu gospodarki 
odpadami do prawa UE. 


