ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY BIAŁA ZA 2013 r.

Biała, wrzesień 2014 r.

I. WPROWADZENIE
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) gminy są zobowiązane do wykonywania corocznej
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
4) liczby mieszkańców;
5) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w
imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy.
Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanym do 31 marca każdego roku
Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Prezentowana analiza obejmuje rok 2013, kiedy to system gospodarowania odpadami
komunalnymi funkcjonował w oparciu o dwa systemy:
- do 30 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani byli do udokumentowania w formie
umowy, korzystania z usług przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - system
funkcjonował na zasadzie indywidualnych umów pomiędzy wytwórcą odpadów, a odbiorcą.
- od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami określone w
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Opracowanie analizy zostało sporządzone na podstawie następujących aktów prawnych:









Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, przyjęty
uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/272/2012z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz.
Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 1324);
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty uchwałą nr 217 Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 r.” (Monitor Polski
Nr 101, poz. 1183);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów Dz. U. z
2012 r., poz. 676);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o
odebranych nieczystościach ;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz.
1052).
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oraz uchwał Rady Miejskiej w Białej:












Uchwała NR XXII.259.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Op.
z 2013 r. poz. 1211);
Uchwała NR XX.238.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 823);
Uchwała NR XXII.260.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne (Dz. Urz.
Woj. Op. z 2013 r. poz. 1212);
Uchwała NR XVIII.216.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Op. z
2012 r. poz. 363, zmiana z 2013 r. poz. 2529);
Uchwała NR XXII.261.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.
Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 1158, zmiana z 2013 r. poz. 2530);
Uchwała NR XXIII.271.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj.
Op. z 2013 r. poz. 1447);
Uchwała Nr XX.241.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie
powierzenia gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy Biała w zakresie utrzymania
składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie
stosownego porozumienia międzygminnego.
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II. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 2017
„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” obejmuje wszystkie rodzaje
odpadów powstających na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, a w
szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady
opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe,
baterie i akumulatory.
W gospodarce odpadami komunalnymi wskazano do osiągnięcia następujące cele na lata 20122017 z perspektywą do 2023 r.:
1) Ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych.
2) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnie z
wymogami ochrony środowiska.
3) Zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych.
4) Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada, na właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek ponoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami
wyszczególnione są również w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, jako cele
szczegółowe i polegają głównie na:
1) niezwłocznym objęciu zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym
systemem zbierania selektywnego, wszystkich mieszkańców;
2) zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie opolskim w
roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających
biodegradacji:
-do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%,
- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%;
3) osiągnięciu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej:
- rok 2014: 14%
- rok 2017: 20%
- rok 2020: 50%;
a także:
4) organizowaniu przetargów na odbiór odpadów komunalnych lub na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w przypadku objęcia
systemem tych nieruchomości);
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5) ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie
obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metalu, tworzyw
-sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych;
6) tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
7) podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do:




przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów,
przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
sporządzania i przekazywania do gmin kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca
następującego po kwartale.

Gmina Biała zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego została
przydzielona do regionu Południowo-Zachodniego. WPGO dla Województwa Opolskiego przewiduje
w regionie południowo-zachodnim: 1 instalację regionalną do przetwarzania odpadów, oraz 7
instalacji zastępczych. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie
Południowo-Zachodnim znajduje się w Domaszkowicach.
Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Biała przekazywane są do instalacji Regionalnego
Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach.

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Biała
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez odpady komunalne należy
rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpady niebezpieczne pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami
komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w
sposób znaczący ich właściwości.
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Biała są
gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Odpady powstają na terenach
związanych z działalnością gospodarczą osób fizycznych i osób prawnych oraz wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych.

2.1. Gospodarka odpadami w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na
terenie gminy Biała odbywał się na podstawie indywidualnie zawartych umów pomiędzy
mieszkańcami, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, który
obowiązany jest posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej. Według prowadzonej ewidencji
podmiotami spełniającymi wymogi do prowadzenia działalności w powyższym zakresie były:
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Tabela 1. Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej

Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Numer rejestrowy

REMONDIS Opole Sp. z o. o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
Veolia Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna Oddział w
Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice
Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o. o. , ul. Prudnicka 43,
48-210 Biała
Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy
z o. o. ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik
Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” Sp. z o. o.
ul. Gen. Andersa 4, 48-340 Głuchołazy
Przedsiębiorstwo komunalne „DARPOL” Dariusz Strach,
Korzonek 98, 42-274 Konopiska
„Naprzód” Sp. z o. o. ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy
LUK-TRANS Łukasz kozłowski, ul. Akacjowa 6D/13,
49-318 Skarbimierz Osiedle

01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
02/2013
03/2013

We wskazanym okresie z terenu gminy Biała odpady komunalne od mieszkańców i
przedsiębiorców odbierały firmy: Veolia z Krapkowic i WiK z Białej, oraz ZUK z Prudnika – z terenu
Spółdzielni Mieszkaniowej.

2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi podmiot wyłoniony
w drodze przetargu nieograniczonego. Stosownie do przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w
trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę świadczącego usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne.
Wykonawcą wyłonionym w przetargu została spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej.
Umowa z WiK na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne została zawarta na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.
Gmina Biała nie objęła nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (dotyczy to instytucji,
działalności gospodarczych, usług, handlu, małego biznesu, biur itp.). W przypadku tych
nieruchomości obowiązuje system indywidualnych, prywatnych umów właściciela nieruchomości z
wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych.
Nowy system obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
wyposażyć swoje posesje w pojemnik na odpady zmieszane, segregowane oraz popiół we własnym
zakresie.
Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości obejmuje następujące rodzaje odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) selektywnie zbierane:
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a)
b)
c)
d)

papier, metal plastik, opakowania wielomateriałowe czyli odpady (tzw. „suche”),
popiół,
szkło – pojemniki ogólnodostępne,
odpady ulegające biodegradacji – w przydomowych kompostownikach.

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są również
odpady z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie
oddać różnego rodzaju odpady. PSZOK na terenie gminy zaczął działać z dniem 1 lipca 2013 r.,
zlokalizowany jest w Białej przy ul. Lipowej 1.
W celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Biała
przeprowadziła w dniach od 08.01. – 07.03.2013 r. na terenie Gminy Biała kampanię informacyjną.
Kampania prowadzona była podczas zebrań wiejskich i osiedlowych. Spotkania odbyły się w 30
miejscowościach. Ogółem we wszystkich miejscowościach w zebraniach wzięło udział 752
mieszkańców gminy.
Ponadto informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi pojawiły się
w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej oraz na ulotkach rozdawanych
mieszkańcom w okresie poprzedzającym termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.3. Liczba mieszkańców Gminy Biała
Liczba mieszkańców gminy Biała na podstawie danych z ewidencji ludności według stanu na
dzień 31.12.2013 r. wynosiła 10764 mieszkańców. Nowym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi do końca 2013 r. objętych zostało na podstawie złożonych deklaracji 8259
mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a zamieszkałych wynika m.in. ze
stałego pobytu mieszkańców za granicą lub w innych gminach. Ze złożonych deklaracji wynika, że
ubytek mieszkańców gminy Biała w 2013 r. wyniósł 23,3%.
Z danych zwartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wynika, że 95 % mieszkańców zdeklarowało selektywny sposób gromadzenia odpadów
komunalnych.
Wobec właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji w
wyznaczonym terminie przeprowadzono postępowanie administracyjne. W przypadku 12 właścicieli
nieruchomości wydana została decyzja określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. 4 decyzje uchylono. 5 właścicieli w trakcie postępowania złożyło deklarację, co
spowodowało, że postępowanie zostało umorzone.

2.4. Przetwarzanie odpadów komunalnych
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach, jako przetwarzanie rozumie się
procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub
unieszkodliwianie.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich
zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechanicznobiologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie
odpadów na składowiskach). Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 poddawane są
procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) zgodnie z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
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Tabela 2. Ilości przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (200301) w poszczególnych
kwartałach 2013 r.
Kwartał
2013 r.

I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał

Nazwa i adres
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne
RCGO Nysa w
Domaszkowicach
RCGO Nysa w
Domaszkowicach
RCGO Nysa w
Domaszkowicach
RCGO Nysa w
Domaszkowicach

kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
(Mg)

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych

20 03 01

434,2

R12

20 03 01

462,5

R12

20 03 01

358,3

R12

20 03 01

288,9

R12

Razem:

1543,9 Mg

R12 – procesy odzysku (wymian odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do
R11);

Tabela 3. Ilości odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno - biologicznym
przetwarzaniu, poddanych składowaniu w RCGO Domaszkowice w poszczególnych kwartałach
2013 r.
Kwartał 2013 r.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Razem:

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych
po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu
144,4 Mg
154,3 Mg
88,0 Mg
62,1 Mg
448,8 Mg

19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
19 12 11

Tabela 4. Ilości odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy Biała w 2013 r.

Kwarta
ł 2013 r.

I
kwartał

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania ze szkła
8

20 03 01

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
(Mg)
434,2

15 01 01
15 01 02

2,0
6,6

15 01 07

27,3

II
kwartał

III
kwartał

IV
kwartał

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

20 03 01

462,5

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania ze szkła
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania ze szkła
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania ze szkła
Żużle, popioły paleniskowe i pyły
z kotłów (z wyłączeniem pyłów z
kotłów wymienionych z 10 01 04)

15 01 01
15 01 02

2,3
6,7

15 01 07
20 03 01

9,8
358,3

15 01 01
15 01 02

105
20,0

15 01 07
20 03 01

24,0
288,9

15 01 06
15 01 01
15 01 02

10,7
5,8
14,3

15 01 07
10 01 01

21,0
60,5

Tabela 5. Ilości odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK w III i IV kwartale 2013 r.

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Kod odebranych
odpadów komunalnych

Tworzywa sztuczne

20 01 39

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
(Mg)
3,1

Zużyte opony
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
innych niż wymienione w 17
01 06
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35
Odpady komunalne nie
wymienione w innych
podgrupach

16 01 03

1,7

17 01 07

25,3

20 01 36

4,1

20 03 99

38,5

W dniu 19.04.2013 r. w Nysie zostało podpisane porozumienie międzygminne mające na celu
podjęcie współpracy wspólnej gospodarki odpadami, polegającej na m.in.: zagospodarowaniu
odpadów komunalnych w instalacji pod nazwą RCGO – Nysa.
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2.5. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości
odpadów ulegających biodegradacji
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina Biała w 2013 r. osiągnęła
22,2% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła, liczonych łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany
zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2013 r. wynosił 12% wobec powyższego gmina
Biała wywiązała się z obowiązku uzyskania poziomu recyklingu narzuconego przedmiotowym
rozporządzeniem.
Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r. wyniósł 25,4%. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom do
dnia 16 lipca 2013 r. wynosił nie więcej niż 50% wobec czego poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania odpadów został osiągnięty.
Gmina Biała w 2013 r. osiągnęła 88% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Osiągnęła tym samym
wymagany poziom, który zgodnie z rozporządzeniem w 2013 r, wynosił 36%.

2.6. Koszty obsługi systemu w zakresie gospodarowania odpadami za okres od 1.01.2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.
W pierwszej połowie 2013 r. koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych odbieranych z terenu Gminy Biała ponoszone były w większości przez przedsiębiorców
zajmujących się wykonywaniem usług z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 r. w związku z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi Gmina Biała poniosła następujące koszty:
Tabela 6. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Lp.
1.
2.
3.

Elementy składowe kosztów

kwota

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Koszty administracyjne systemu
Obsługa i prowadzenie PSZOK
Razem koszty
Wpływy do budżetu na 31.12.2013 r.
Przypis (na podstawie złożonych deklaracji) na 31.12.2013 r.

259.146 zł
66.678 zł
111.954 zł
437.778 zł
488.022 zł
510.822 zł

Informacja dodatkowe:
1. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień
31.12.2013 r. wniosły – 12.923 zł
2. Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
2013 r. wyniosła – 2289 szt.
3. Ściągalność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła w 2013 r. – 95%.
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III.
PODSUMOWANIE
SYSTEMU
GOSPODAROWANIA
KOMUNALNYMI PROWADZONEGO NA TERENIE GMINY BIAŁA

ODPADAMI

Na terenie Gminy Biała od dnia 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
99,8% właścicieli nieruchomości złożyło do Burmistrza Białej deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 95% zadeklarowało selektywne gromadzenie
odpadów komunalnych. Ponadto dzięki skutecznemu zorganizowaniu nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Biała osiągnęła wszystkie wymagane przepisami
prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy składowania odpadów komunalnych.
Podsumowując rok 2013 można stwierdzić, że to rok przełomowy w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach wprowadziła wiele zmian od 1 lipca 2013 r. dotyczących przede wszystkim selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych oraz odbioru odpadów przez firmę wybraną w drodze przetargu, a nie
przez zakład budżetowy, jak to było dotychczas.
Od 1 lipca 2013 r. na terenie naszej Gminy odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych zajmowała się wybrana w drodze przetargu firma Wodociągi i Kanalizacja w Białej. Ta
sama firma zajmuje się prowadzeniem i obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK).
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Biała na lata następne jest dalsze uświadamianie
mieszkańców gminy w zakresie segregacji odpadów komunalnych w celu ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych.

Sporządziła: Izabella Ossowska, inspektor ds. gospodarki odpadami
Biała, dnia 26.09.2014 r.
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