
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej 

w Świętochłowicach Sp. z o.o.



7 wrzesień 1998 r.

➢ przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

(MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o.)

20 październik 2017 r.

➢ wydzielenie ze struktur MPGK zorganizowanej części

przedsiębiorstwa – utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa

Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.

1952 rok

➢ przedsiębiorstwo komunalne (MPGK w Świętochłowicach)



Aktualny zakres działalności Spółki:

Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO)

➢ eksploatacja składowiska odpadów

➢ kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji

➢ eksploatacja sortowani odpadów selektywnie zbieranych

➢ prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
i Wielkogabarytowych (GPZONiW)

➢ skup i sprzedaż surowców wtórnych

Zakład Pogrzebowy (ZP)

➢ świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych

➢ zarządzanie cmentarzem komunalnym

Stan zatrudnienia Spółki (na dzień 31.12.2019r.): 32 pracowników



Podsumowanie działalności Spółki za rok 2019

➢ usługi pogrzebowe – pochówki: 226

➢ usługi pogrzebowe – kremacje: 110

ZGO

ZP

Ilości odpadów przyjętych do zagospodarowania w 2019 roku

Instalacja Ilość odpadów [Mg]
Różnica w stosunku 

do 2018 roku [%]

Składowisko 20 272,64  16,6

Kompostownia 4 129,67  5,4

Sortownia 5 524,49  3,8

GPZONiW

(odp. niebezpieczne)
17,68  1,2



Wynik finansowy Spółki

2019

[tys. zł]

Różnica w stosunku 

do 2018 roku [%]

Przychód netto ze sprzedaży: 7 691,7  0,5

Wynik finansowy brutto: 651,9
 32,0

Wynik finansowy netto: 512,0

Podział zysku netto:

Pokrycie strat lat ubiegłych 162 210,58 zł

Dywidenda 340 000,00 zł

Nagrody i premie 9 827,30 zł



➢ W 2019 roku ok. 76,0 % przychodów z działalności Zakładu Gospodarki
Odpadami MPGK pochodziło od kontrahentów zewnętrznych.

➢ Spółka MPGK odprowadziła w roku 2019 do Urzędu Marszałkowskiego
1.174.147,00 zł opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu
składowania odpadów. Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska
60 % tej kwoty przekazywane jest gminie, na terenie której
zlokalizowane jest składowisko.

➢ Przychód ze sprzedaży surowców wtórnych, odzyskanych z odpadów
selektywnie zbieranych na terenie Gminy Świętochłowice, wyniósł
290,6 tys. zł.

➢ Wartość otrzymanej rekompensaty z tytułu realizacji postanowień,
zawartego z Gminą Świętochłowice Porozumienia w sprawie rozliczenia
wykonywania usług publicznych, polegających na zagospodarowaniu
i przetwarzaniu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych –
1.214.415,11 zł netto.



Działalność Spółki w roku 2020 (stan na 31.05)

ZGO

Ilość odpadów przyjętych do zagospodarowania

Instalacja Ilość odpadów [Mg] Plan – do końca roku

Składowisko 8 700,00 18 000,00

Kompostownia 980,00 2 000,00

Sortownia 2 025,00 4 700,00

ZP

➢ usługi pogrzebowe – pochówki: 35 

➢ usługi pogrzebowe – kremacje: 49



Plan rozwoju Spółki, działania inwestycyjne

➢ budowa zbiornika wody do celów p.poż. na terenie składowiska 

odpadów (wartość inwestycji ~200,0 tys. zł netto) – 2020r.

➢ monitoring wizyjny terenu składowiska odpadów – montaż 23 kamer 

(wartość inwestycji ~100,0 tys. zł netto) – 2019 – 2020r.

➢ modernizacja systemu odgazowania składowiska odpadów (wartość 

inwestycji ~39,0 tys. zł netto) – 2020r.

➢ zakup ładowarki kołowej – wymiana zużytego sprzętu 

(szacowana wartość inwestycji ~700,0 tys. zł netto) – 2020r.

➢ podwyższenie rzędnych składowania odpadów – uzgodnienia 

środowiskowe, dokumentacja projektowa 

(szacowana wartość inwestycji ~70,0 tys. zł netto) – 2021 – 2022r.



➢ modernizacja kompostowni:

❑ wykonanie murów oporowych placu kompostowni 

(szacowana wartość inwestycji ~45,0 tys. zł netto) – 2020r.

❑ zakup przerzucarki do pryzm wraz z ciągnikiem [WFOŚiGW] 

(szacowana wartość inwestycji ~800,0 tys. zł netto) – 2020 – 2021r.

➢ rozbudowa kolumbarium cmentarza komunalnego – II etap 

(szacowana wartość inwestycji ~100,0 tys. zł netto) – 2021r.

➢ rozbudowa cmentarza komunalnego – koncepcja, dokumentacja 

projektowa (szacowana wartość inwestycji ~20,0 tys. zł netto) –

2021r.

➢ zakup chłodni – prosektorium ZP 

(szacowana wartość inwestycji ~40,0 tys. zł netto) – 2021 – 2022r.



Rynek zagospodarowania odpadów –

problemy i wyzwania



➢ Ograniczone możliwości odbioru i zagospodarowania końcowych 

produktów procesu segregacji odpadów

Efekt! – rozwój szarej strefy

źródło: Portal Komunalny - https://portalkomunalny.pl/w-2018-r-wybuchlo-w-polsce-ponad-200-pozarow-odpadow-398543/

https://portalkomunalny.pl/w-2018-r-wybuchlo-w-polsce-ponad-200-pozarow-odpadow-398543/


źródło: Portal Komunalny - https://portalkomunalny.pl/czlonkowie-mafii-smieciowych-porzucili-145-tys-ton-odpadow-406437/

https://portalkomunalny.pl/czlonkowie-mafii-smieciowych-porzucili-145-tys-ton-odpadow-406437/


Konsekwencje – zaostrzenie prawa 

❑ nowe warunki magazynowania odpadów

❑ wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów

❑ obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń na wypadek wystąpienia 

szkód w środowisku

❑ zaostrzenie wymagań ochrony p.poż. - operat przeciwpożarowy

❑ BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

➢ wzrost opłaty „marszałkowskiej” za składowanie odpadów

(w 2017 r. – 74,26 zł/Mg, w 2020 r. – 270,00 zł/Mg)

➢ wzrost kosztów zagospodarowania frakcji kalorycznej 

(dopłata 500 – 800 zł/Mg)

➢ wzrost kosztów wynagrodzeń

➢ wzrost kosztów ubezpieczeń



➢ wzrost kosztów energii elektrycznej

➢ dostosowywanie instalacji zagospodarowania odpadów do nowych

wymagań prawnych, konieczność odtwarzania i unowocześniania

majątku – inwestycje

➢ brak rynków zbytu dla odpadów surowców wtórnych (folia – dopłata

150,00 zł/Mg, makulatura – skup po 20,00 zł/Mg [!])

➢ brak systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.mpgk.eu


