
Gospodarka odpadami 
w Bydgoszczy

                         RYS HISTORYCZNY



Czy wiesz, że...
POCZĄTKI GOSPODARKI ODPADAMI

W Polsce pierwszy znany akt prawny normujący sprawy
usuwania odpadów pochodzi z XIV w. Jest to 
tzw. wielkierz krakowski z 1373 r. W 1672 roku burmistrz
miasta Bydgoszczy Jakub Froszek wydał własćicielom
domów polecenie oczyszczania ulic i wywozu sḿieci.



W 1824 r. Prezes Regencji Bydgoskiej wydał zarządzenie,  że utrzymywanie
czystosći w pobliżu domostw jest obowiązkiem własćicieli domów. Place 
w miesćie czysćili specjalnie najęci robotnicy opłacani z kasy miejskiej.

Z kart historii...
Początki gospodarki odpadami w Bydgoszczy. 

W 1866 r. Rada Miejska w Bydgoszczy podjęła uchwałę o powołaniu do
życia zakładu, do którego zadan ́należało utrzymanie czystosći w miesćie.
Dnia 1 kwietnia 1868 r. powstał Zakład Oczyszczania Ulic i Latryn.
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3 Siedzibą zakładu był obecny kosćiół Klarysek. 



Powrót Bydgoszczy
do Polski.
Po przyłączeniu Bydgoszczy do Polski, dotychczasowy miejski zakład oczyszczania
miasta i wywozu sḿieci przemianowano na tabor miejski. W 1927 r. magistrat miasta
Bydgoszczy rozpoczął prace nad reorganizacją sposobu oczyszczania miasta 
ze sḿieci. W tym okresie w Bydgoszczy było 4.816 domów z 22.223 mieszkanćami, 
98 zabudowan ́fabrycznych, 35 gmachów panśtwowych oraz 73 gmachy
samorządowe.

Co się zmieniło?



20 - lecie międzywojenne 
W okresie międzywojennym, aż do wybuchu II wojny sẃiatowej, tabor miejski nie dysponował odpowiednim
wysypiskiem sḿieci, które składano za odpłatnosćią na prywatnych terenach lub na pustych placach miejskich.
Podstawowy tabor stanowiły wozy konne /i konie/. Zakład dysponował zaledwie 1 polewarką mechaniczną
/samochód do spryskiwania/. Brakowało wysypiska sḿieci. Z koniecznosći składowano je /do wybuchu II wojny
sẃiatowej/ na terenach prywatnych – za odpłatnosćią – lub pustych placach miejskich.

Oczyszczanie miasta w czasie okupacji po wkroczeniu w 1939 r. okupanta hitlerowskiego do Bydgoszczy, jego
administracja utworzyła bezzwłocznie kilka zakładów komunalnych, umożliwiających działanie w tym zakresie 
na terenie miasta. Jednym z utworzonych w pierwszym okresie okupacji był również urząd oczyszczania ulic, 
wywozu sḿieci i ich użytkowania.



Decyzją z dnia 30 czerwca 1945 r.
powołano Zakład Usług Komunalnych, w skład których wszedł Zakład Oczyszczania Miasta. 

Uchwałą Prezydium nr V/60 z dnia 2 lutego 1951 r.

Komunalnej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellonśkiej 33 /obecnie nr 42/. 
utworzono przedsiębiorstwo wielozakładowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Na podstawie uchwały nr 47/137/59 z dnia 23 listopada 1950 r.
 Prezydium MRN a dnia 1 stycznia 1960 r. Zakład Oczyszczania Miasta
usamodzielnił się  przyjmując nazwę Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta. 

W 1962 r.
przystąpiono do budowy kompostowni mechanicznej przy ul. Inwalidów.

Najważniejsze wydarzenia. 



LATA ' 80. 
Oczyszczanie miasta we władaniu miasta. 

1 maja 1982 r. podporządkowano bezposŕednio Prezydentowi Miasta
Bydgoszczy.

Decyzją Wojewody Bydgoskiego z dnia 4 maja 1982 r. 
nr 30/A/82, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta z dniem 

Powstanie rady pracowniczej
W pazd́zierniku 1982 r. po złagodzeniu wynikających ze stanu wojennego
restrykcji wobec działalnosći organizacji społecznych, w MPOM powstała
rada pracownicza – organ współdecydujący o kierunkach działania
przedsiębiorstwa.

Powstanie SANIPOR

i zakres sẃiadczonych usług. PUSP swoim działaniem obejmował teren
miasta Bydgoszczy, gminy Białe Błota, Dobrcz, Dąbrowa Chełminśka,
Osielsko.

Decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dn. 31 grudnia 1983 r. Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta z dn. 1 stycznia 1984 r. zmieniło
nazwę na Przedsiębiorstwo Usług Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” 
w Bydgoszczy. Nie zmienił się natomiast obszar działalnosći panśtwa



Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komnunalnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Bydgoszczy została zawiązana aktem notarialnym przez Przydenta
Miasta Bydgoszczy w dn. 7 listopada 2007 r. na podstawie uchwały Rady Miasta

Bydgoszczy z dn. 24 października 2007 r. W dn. 26 sierpnia 2008 r. nadzwycznajne
zgromadzenie wspólników powzięło uchwałę zmieniające akt założycielski spółki, 

w przedmiocie zmiany nazwy spółki, która otrzymała brzemienie: 
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

A jak jest teraz?



NOWOCZESNA
GOSPODARKA

ODPADAMI
Z myślą o ekologii!


