Analiza zmian na rynku odpadów komunalnych
w świetle rozstrzygnięć przetargów gminnych.
- stan na sierpień 2016 -

Źródła danych

1. Biuletyn Zamówień Publicznych
2. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
3. Strony internetowe gmin, związków międzygminnych itp.
4. Informacje uzyskane telefonicznie
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Przekroje analityczne
01.07.2013 Początek „rewolucji śmieciowej”
(wejście w życie niektórych przepisów ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw)
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wrzesień 2014
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2015
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Zmiany długości trwania umów
Średni czas trwania umów
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Średni czas trwania umowy wynosi obecnie ok. 22,7 miesiąca i jest dłuższy o ponad 2
miesiące od stanu na rok 2014’
Tendencje wzrostowa jest widoczna w zdecydowanej większości województw.
W obliczeniach pominięto zamówienia udzielone w innym trybie niż przetarg
nieograniczony oraz umowy krótsze ni ż 6 m-cy
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Zmiany wartości rocznej rynku odpadów
komunalnych w Polsce
Tabela wzrostów
Przekrój analityczny

Wzrost w % pomiędzy kolejnymi przekrojami analitycznymi
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4,5 mld zł
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6 000 000 000
5,0 mld zł

5,1 mld zł

5 000 000 000

3,5 mld zł
4 000 000 000

3 000 000 000

wzrost do sierpnia 2016
wzrost do sierpnia 2015
stan na wrzesień 2014

2 000 000 000

1 000 000 000

0
wg przetargów
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O+Z/Z+N

+ szac.gminy, dla których
brak danych

Udział przetargów O / O+Z
wg wartości rocznej

wg ilości gmin sektorów
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UWAGA:
zauważalny wzrost ilości przetargów tylko na odbiór (poprzednio 22%).
Wzrost liczby postępowań tylko na odbiór obserwowany jest głównie w regionach, w których
uruchomiona została nowa instalacja MBP o statusie RIPOK, np. ZGOK Olsztyn
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Szacowany udział analizowanych rozstrzygnięć w całkowitej
wartości rocznej rynku odpadów komunalnych
Część rynku objęta analizowanymi przetargami lub zleceniami na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Szacunkowo część rynku nieobjęta analizowanymi rozstrzygnięciami dotycząca odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz
zagospodarowania w przypadku postępowań tylko na odbiór
Szacunkowo część rynku nieobjęta analizowanymi rozstrzygnięciami dotycząca gmin obsługiwanych przez zakłady i spółki komunalne, dla
których brak danych

Obecnie niecałe 2% rynku
wartościowo obsługiwane
jest przez zakłady budżetowe
lub spółki komunalne w trybie
bezprzetargowym

2%

29%

69%

Prawie 70% całego rynku
gospodarki odpadami objęta jest
postępowaniami zgodnie z PZP
© Copyright by HSM Polska sp. z o.o., 2016

Wartość roczna rynku odpadów komunalnych
dla poszczególnych województw
ponad 400 mln zł

388 mln zł

400 - 200 mln zł

194 mln zł

200 - 100 mln zł

299 mln zł

100 - 0 mln zł
93 mln zł

293 mln zł

U góry szacunkowo:
część rynku nieobjęta
postępowaniami przetargowymi
oraz obsługiwana przez spółki
lub zakłady budżetowe

743 mln zł
164 mln
zł

474 mln
zł

261 mln zł
216 mln zł

539 mln zł

129 mln 697 mln
zł
zł

100 mln zł

332 mln zł
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185 mln zł

U dołu:
Część rynku objęta
postępowaniami przetargowymi
(w tym zlecenia w inny m trybie
zgodnie z PZP)

Struktura przetargów
Struktura przetargów w
odniesieniu do ilości
gmin/sektorów

Struktura przetargów
w odniesieniu do
wartości rocznej
O/Z
4%

O/Z
8%
O+Z/Z+N
24%

O/Z+N
16%

O/Z+N
18%
O+Z/Z+N
44%

O+Z/Z
50%

Połowa gmin/sektorów ogłasza przetargi
na odbiór i zagospodarowanie odpadów
tylko z nieruchomości zamieszkałych
Oznaczenia:
O
– tylko odbiór
O+Z – odbiór i zagospodarowanie
Z
– tylko nieruchomości zamieszkałe
Z+N – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
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O+Z/Z
36%

24% gmin/sektorów, które objęły systemem
całość rynku tzn. odbiór i zagospodarowanie
odpadów zarówno z nieruchomości
zamieszkałych jak i niezamieszkałych generuje
prawie połowę wartości rocznej rynku objętego
przetargami (w tej grupie znajdują się m.in.
Warszawa i Wrocław)

Zmiany w prawie dotyczące odbioru odpadów

Analizę potencjalnego wpływu powyższej regulacji prawnej z uwzględnieniem
struktury własnościowej firm – uczestników rynku przedstawimy podczas
Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu.
Zapraszamy na naszą prezentację w dniu 10 października.
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Kiedy nowelizacja zacznie wpływać na rynek
- terminy zakończenia realizowanych umów
1400

Zestawieniem objęto również te postępowania,
których realizacja rozpoczyna się we wrześniu 2016
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Z zestawienia wynika, że w prawie połowie gmin/sektorów umowy wygasają do końca 2016.
Działanie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej in-house w odpadach w odniesieniu do
nieruchomości zamieszkałych zostanie zatem poddane weryfikacji bezpośrednio po jej
wejściu w życie.
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Zmiany w prawie dotyczące odbioru odpadów

Wątpliwości:
1) Nowelizacja może spowodować odchodzenie gmin od obejmowania
system nieruchomości niezamieszkałych, a tym samym jego
„rozszczelnienie” – wydaje się to być sprzeczne z założeniami leżącymi
u podstaw „rewolucji śmieciowej”
2) Brak jednoznacznej regulacji jak należy traktować nieruchomości
mieszane – częściowo zamieszkałe, a częściowo niezamieszkałe
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Udział przetargów Z / Z+N
wg ilości gmin sektorów

wg wartości rocznej

POLSKA

POLSKA

zachodniopomorskie

zachodniopomorskie

wielkopolskie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

świętokrzyskie

śląskie

śląskie

pomorskie

pomorskie

podlaskie

podlaskie

Z (59%)

podkarpackie

Z+N (41%)

opolskie

opolskie

mazowieckie

mazowieckie

małopolskie

małopolskie

łódzkie

łódzkie

lubuskie

lubuskie

lubelskie

lubelskie

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

dolnośląskie

dolnośląskie
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Z (40%)

podkarpackie

Z+N (60%)

0%

20%

40%

60%

UWAGA:
sytuacja prawie niezmienna w stosunku do poprzedniej analizy.
Ilość gmin, które objęły systemem zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe jest istotna
w kontekście zmiany w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Struktura przetargów obejmujących nieruchomości
niezamieszkałe
Struktura przetargów w
odniesieniu do ilości
gmin/sektorów

Podział gmin, które objęły systemem
nieruchomości niezamieszkałe wg
statusu administracyjnego

O/Z
8%
O+Z/Z+N
24%

M
22%

O/Z+N
18%

W
52%
O+Z/Z
50%

M-W
26%

Prawie 1100 gmin/sektorów objęło
systemem nieruchomości niezamieszkałe
Oznaczenia typu przetargu:
O
– tylko odbiór
O+Z – odbiór i zagospodarowanie
Z
– tylko nieruchomości zamieszkałe
Z+N – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
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Oznaczenia typu gminy:
M
– miejskie
M-W – miejsko-wiejskie
W
– wiejskie

Struktura przetargów obejmujących nieruchomości
niezamieszkałe
Szacowana wartość roczna rynku odpadów komunalnych
(odbiór i zagospodarowanie) z nieruchomości
niezamieszkałych w Polsce:
Szacowana wartość roczna rynku odpadów komunalnych
(odbiór i zagospodarowanie) z nieruchomości
niezamieszkałych w gminach/sektorach, które objęły te
nieruchomości systemem odbioru

W tym szacowana wartość roczna rynku odpadów
komunalnych (odbiór i zagospodarowanie) z nieruchomości
niezamieszkałych w gminach miejskich:
Szacowana ilość gmin/sektorów, które objęły systemem
nieruchomości niezamieszkałe, dla których wartość tego
zlecenia nie przekracza progu 30.000 EUR:
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ok.1,1 mld zł

ok.700 mln zł

ok.600 mln zł

645

Struktura przetargów obejmujących nieruchomości
niezamieszkałe
Podział gmin/sektorów, które objęły
systemem nieruchomości
niezamieszkałe ilościowo
wg statusu administracyjnego

W
52%

M
22%

Podział gmin, które objęły systemem
nieruchomości niezamieszkałe
wg statusu administracyjnego (wartość
roczna)
M-W
7%

M-W
26%

W
6%

ok. 600 mln zł
Wniosek:
Wprowadzona poprawka nie wpłynie na sytuację
małych, prywatnych firm rodzinnych
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M
87%

Zakres opracowania
Kilka danych liczbowych:

2 478 liczba gmin w Polsce
2 657 liczba sektorów na jakie podzielone są gminy
35 liczba gmin dla których brak danych (obsługiwane przez spółki
komunalne lub zakłady budżetowe)
2 622 liczba sektorów poddanych analizie, w tym:
70 liczba gmin/sektorów, w których udzielono zlecenia w innym trybie niż
przetarg nieograniczony, najwięcej (51) to zamówienia uzupełniające
985 liczba gmin/sektorów, gdzie złożono jedną lub jedną ważną ofertę w
postępowaniu przetargowym

© Copyright by HSM Polska sp. z o.o., 2016

Założenia indeksacji wyrównawczej
W celu umożliwienia doszacowania obszarów nieobjętych postępowaniami
wprowadziliśmy orientacyjnie następujące wskaźniki indeksacji:

1) dla przetargów na odbiór i zagospodarowanie
ODBIÓR (O)

ZAGOSPODAROWANIE (Z)

40%

60%

2) dla przetargów obejmujących nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
ZAMIESZKAŁE (Z)
dla gmin miejskich
dla pozostałych

70%
90%

NIEZAMIESZKAŁE (N)

30%
10%

WYJAŚNIENIE do pkt.1
Jeżeli przetarg został ogłoszony na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
to zakładamy, że 40% kwoty całkowitej przypada na ich odbiór, a 60% na
zagospodarowanie
Analogicznie dla pkt.2
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Metodologia i zakres analizy
- podana w tabeli kwota obejmuje odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych; odbiór odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych lub własnych gminy oraz prowadzenie PSZOK uwzględnione są tylko wtedy, gdy zadania te objęte
były jednym postępowaniem przetargowym łącznie z nieruchomościami zamieszkałymi
- przy ogłoszeniu osobnego przetargu na odpady zmieszane i segregowane z nieruchomości zamieszkałych
w zestawieniu występują one osobno jako sektory tylko jeśli usługę realizują różne firmy
- jeśli gmina organizuje osobne przetargi na odbiór i na zagospodarowanie – uwzględniony jest tylko wynik
postępowania na odbiór
- o zakwalifikowaniu typu przetargu jako odbiór lub odbiór i zagospodarowanie decyduje sposób postępowania
z odpadami zmieszanymi

- jeśli gmina udzielała zamówień uzupełniających z wolnej ręki, które nie przedłużały trwania umowy, są one dodane do
kwoty przetargu
- jeśli gmina w ramach jednego przetargu podzielona była na sektory, to każdy sektor uwzględniony jest osobno
- dla oszacowania udziału poszczególnych firm w rynku w przypadku, kiedy przetarg wygrało konsorcjum firm kwota
umowy jest podzielona po równo pomiędzy wszystkie firmy należące do konsorcjum
- w przypadku przetargu ogłaszanego przez związek lub porozumienie gmin przetargu obejmującego łącznie kilka gmin
cena podzielona jest po równo pomiędzy wszystkie gminy, chyba, że dla każdej gminy została podana osobna kwota
- jeżeli przetarg obejmuje łącznie nieruchomości zamieszkałe oraz obsługę PSZOK-a lub nieruchomości własne gminy
traktowany jest jako dotyczący nieruchomości zamieszkałych
- jeśli gmina nie ogłosiła lub nie rozstrzygnęła przetargu, w zestawieniu uwzględniono wyniki zamówień udzielonych
w innym trybie
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Nota prawna
Niniejszy raport opracowany został w oparciu o analizę postępowań w
sprawie udzielenia zamówienia na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych w Polsce po wdrożeniu nowelizacji Ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Niniejszy raport jest chroniony przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.). Wszelkie autorskie prawa majątkowe do niniejszego raportu przysługują
wyłącznie HSM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr
KRS: 0000274983, NIP: 1080002503, REGON: 140808802, której akta sądowe prowadzone są przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Prezentowanie przez HSM Polska sp. z o.o. niniejszego raportu lub jego wersji skróconej nie stanowi zgody spółki
na korzystanie z raportu, w tym w szczególności na jego kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie oraz
publiczne udostępnianie go w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, z zastrzeżeniem tzw. dozwolonego użytku, zgodnie z którym wymagane jest podanie imienia i nazwiska
twórców (autorów) raportu oraz źródła.
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