
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI 

ODPADAMI NA TERENIE GMINY BIAŁA 

 
 

Przedstawiona niżej informacja obejmuje stan systemu do dnia 31 grudnia 2014 r. 

 

 

I. UCHWAŁY 
 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonował na 

podstawie poniższych uchwał Rady Miejskiej w Białej  : 

 

 Uchwała Nr XXX.342.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała , 

 Uchwała Nr XXII.259.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013r. 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. Opolskiego 

z 2013 r. poz. 1211); 

 Uchwała Nr XXII.260.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2013 r. poz. 1212) ; 

 Uchwała Nr XXII.261.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2013 r. poz. 1158); 

 Uchwała Nr XXX.343.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2013r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów . 

 

Podjęto również uchwałę: 

7) 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. 

 

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE  

 

 

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała obejmuje wyłącznie 

nieruchomości zamieszkałe. Mieszkańcy gromadzą odpady w sposób selektywny ( segregacja 

odpadów na zmieszane oraz wielomateriałowe tj. papier, plastik, metal, wielomateriałowe oraz szkło)   

lub zmieszany.    

Z uwagi na zwiększone ilości odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych w zabudowie 

zwartej wydzielono w mieście Biała i w Łączniku nieruchomości wielolokalowe, którym zwiększono 

częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych : Biała ulice  Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy, 

Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna i 1-go Maja oraz Łącznik ul. Robotnicza .  

 

Częstotliwość odbioru odpadów ustalona został w oparciu o potrzeby mieszkańców oraz wymogi 

ustawowe  i przedstawia się następująco : 

 



2 

Rodzaj odpadu Sezon letni 

( kwiecień – wrzesień) 

Sezon zimowy               

( październik – marzec) 

niesegregowane Jeden raz na dwa tygodnie Jeden raz na miesiąc 

Budynki wielolokalowe  - jeden raz 

na tydzień  

Budynki wielolokalowe – jeden raz 

na dwa tygodnie 

Surowcowe tzw. suche Jeden raz na dwa tygodnie Jeden raz na dwa tygodnie 

Budynki wielolokalowe  - jeden raz 

na dwa tygodnie  

Budynki wielolokalowe  - jeden raz 

na dwa tygodnie  

popiół Raz w miesiącach kwiecień, 

czerwiec i wrzesień 

Jeden raz na dwa tygodnie 

Szkło 

 ( z pojemników 

ogólnodostępnych) 

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące 

 

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( na dzień 31 grudnia 2014 r.) wynosiły : 

- 10 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny, 

- 18 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany, 

- 5 zł miesięcznie od trzeciego dziecka w rodzinie ( które nie ukończyło 18 lub 25 roku życia) w 

przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny, 

- 9 zł miesięcznie od trzeciego dziecka w rodzinie ( które nie ukończyło 18 lub 25 roku życia) w 

przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany, 

- 1 zł od czwartego i kolejnego dziecka w rodzinie ( które nie ukończyło 18 lub 25 roku życia) . 

 

 

III. DEKLARACJE 

 

Na podstawie danych zebranych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi posiadamy następujące informacje ( na dzień 31 marca 2015 r.) : 

 

1. liczba nieruchomości, na które złożono deklaracje – 3349 (wszystkich nieruchomości na terenie 

gminy Biała, wg danych z ewidencji gruntów i budynków jest 3776; dla pozostałych nieruchomości 

zostały złożone deklaracje zerowe lub oświadczenia, że budynek nie nadaje się do zamieszkania); 

2. zdeklarowana liczba mieszkańców wg deklaracji – 8213 osób 

• liczba osób w przedziale dla zbiórki selektywnej – 7881 osoby 

• liczba osób w przedziale dla zbiórki zmieszanej – 332 osoby 

 

Gmina Biała wg danych ewidencji ludności na 31 marca 2015 r. liczy 10709 mieszkańców. Różnica 

mieszkańców zameldowanych w zestawieniu z liczbą mieszkańców zamieszkałych (zdeklarowanych 

w deklaracjach) wynosi 2496, co stanowi ubytek 23,3% mieszkańców. Są to osoby przebywające 

(mieszkające od lat i pracujące) za granicą oraz studenci; 

 

3. liczba złożonych deklaracji, które mają przypisane naliczenia – 3425 : 

• liczba deklaracji ze zbiórką selektywną – 3185 

• liczba deklaracji ze zbiórką zmieszaną – 240 

 

Z danych posiadanych z deklaracji wynika, że 93% mieszkańców gminy segreguje odpady, a tylko 

7% mieszkańców gromadzi odpady bez segregacji. 

 

4. liczba wszystkich złożonych deklaracji: 5337 szt. (deklaracje aktywne, korekty oraz deklaracje 

zerowe – bez naliczenia opłaty). 

 

IV. WERYFIKACJA DANYCH 
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Na bieżąco weryfikowana jest lista nieruchomości na które nie złożono deklaracji oraz spis urodzeń 

dzieci na terenie gminy. W przypadku nie złożenia stosownych dokumentów wysyłane są wezwania 

do złożenia deklaracji lub wyjaśnień.  

W sumie w roku 2014 wydano 4 decyzje administracyjne określające wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami. Jako podstawę obliczenia wysokości miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto liczbę osób zameldowanych pod wskazanym 

adresem. W wyniku braku deklaracji sposobu gromadzenia odpadów wysokość opłaty ustalono jak 

dla odpadów zmieszanych, czyli 18,00 zł/miesięcznie za osobę. 

W przypadku wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wystosowano wezwania do złożenia 

wyjaśnień rozbieżności w ilości podanych osób. W każdym z przypadków wezwane podmioty 

złożyły stosowne korekty z odpowiednim naliczeniem opłaty. 

 

 

V. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

 

Od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 r,  w wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w gminie Biała, gospodarkę odpadami prowadziła Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja w Białej. 

Od 1 lipca 2014 roku do dnia dzisiejszego,  w wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w gminie Biała, gospodarkę odpadami prowadzi P.H.U. Komunalnik sp. z 

o.o. , ul. Świętego Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, oddz. Nysa.  

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

Zgodnie ze złożonymi przez firmy świadczące usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych sprawozdaniami, na terenie gminy Biała w roku 2014 zebrano następujące rodzaje i 

ilości odpadów : 

 

 
lp Rodzaj odpadu Ilość odpadu [t] Miejsce przekazania 

1 Zmieszane odpady 

komunalne 

1242,90  

RCGO Domaszkowice 

2 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

89,70 

3 Tworzywa sztuczne 11,40 

4 Odpady ulegające 

biodegradacji 

29 

5 Zmieszane odpady 

budowalne  

4,16 

6 Inne odpady 

komunalne 

6,7 

7 Odpady 

wielkogabarytowe 

26,1 

8 tekstylia 3,2 

9 Gruz ceglany 23,7 

10 szkło 78,2 

11 Inne odpady 13,4 

12 popioły 61,8 Zakład Usług Komunalnych, 

Składowisko osadów i 

odpadów komunalnych, 

Prudnik,  

13 Inne odpady  50,1 

14 Zmieszane odpady 

budowalne 

28,4 

15 Opakowania z 44,89 Green Broker, Opoczno 
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tworzyw sztucznych 

16 Opakowania ze szkła 61,76 Zakład Gospodarki 

Komunalnej , Organizacja 

odzysku BioSystem, Kraków 

17 popioły 107,4 P.H.U. Komunalnik, 

składowisko w Okopach 

18 opony 2,3 PPHU BENO SERWIS , 

Lubrza 

19 Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

6,4 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami MB Recykling, 

Kielce 

20 Lampy 

fluorescencyjne i inne 

zawierające rtęć 

0,1 

21 Urządzenia 

zawierające freon 

0,5 

 

Suma zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w 

roku 2014 wyniosła 1892,11 ton. 

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 

Od 1 lipca 2013 r. w Białej funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który mieści się przy ul. Lipowej 1. Punkt przyjmuje odpady zgodnie z Regulaminem 

PSZOK. 

 

W roku 2014 do PSZOK trafiły następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych : 

 
lp Rodzaj odpadu Ilość odpadu [t] 

1 Tworzywa sztuczne 11,40  

2 Zmieszane odpady budowalne 28,62 

3 Inne odpady komunalne 27,24 

4 Odpady wielkogabarytowe 15,98 

5 Papier i tektura 0,8 

6 Odpady ulegające biodegradacji 7,52 

7 tekstylia 6,66 

8 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 6,4 

9 Lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć 1,39 

10 Urządzenia zawierające freon 0,46 

11 Gruz ceglany 11,12 

12 Zużyte opony 2,3 

 

Odpady Zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych trafiają do następujących 

odbiorców: 

1. RCGO Domaszkowice; 

2. składowisko Prudnik – popiół i gruz; 

3. Komunalnik Nysa i RCGO Domaszkowice – tworzywa sztuczne, szkło, makulatura; 

4. MB Recykling i Biosystem – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; 

5. P.P.H.U Beno Serwis, Lubrza – opony. 

Punkt PSZOK obsługiwany jest przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej , wybranej w wyniku 

przetargu. 

W marcu 2015 roku za kwotę 80 000 zł zakupiono teren na którym zlokalizowany jest PSZOK. 

 

VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
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Zgodnie z wymogami zapisanymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach gminy 

zobowiązane są do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej, mającej na celu propagowanie wśród 

mieszkańców idei segregacji odpadów.  

Na terenie gminy Biała w placówkach oświatowych w dniach 5, 8 i 9 grudnia 2014 r. przeprowadzono 

kampanię edukacyjna pn. „Żółta ? Zielona ? Niebieska ? Ekologiczna Biała !”. Akcja ta prowadzona 

była we współpracy z firmą Business Communication Group Sp z o.o. z Piły. Na kampanię pozyskano 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  

wysokości 90 % wartości zadania.  

W ramach kampanii przeprowadzono 22 prelekcje z zakresu gospodarki odpadami w placówkach 

oświatowych : 6 prelekcji w gimnazjach, 6 prelekcji w szkołach podstawowych oraz 10 prelekcji w 

przedszkolach. W trakcie prelekcji rozdysponowano materiały promocyjne o tematyce ekologicznej 

min. plany lekcji, zakładki do książek, poradniki, magnesy na lodówkę, broszury informacyjne. 

Przedszkola otrzymały pakiety ekologiczne zawierające gry planszowe i puzzle. 

W placówkach zostały ogłoszone także konkursy ekologiczne ; 

- Ekologiczny konkurs plastyczny dla przedszkolaków po nazwą „Na odpady mamy rady”, 

- Ekologiczny konkurs dla uczniów szkół podstawowych  po nazwą „Najfajniejsza rzecz wykonana 

z odpadów”, 

- Ekologiczny konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych  po nazwą „Najciekawsze hasło promujące 

selektywną zbiórkę odpadów”. 

 

W konkursach wzięło udział : 

- 107 prac od uczniów szkół podstawowych, 

- 37 haseł od uczniów gimnazjów, 

- 28 prac wykonanych przez dzieci przedszkolne.  

 

Zwycięzcy konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe : aparaty fotograficzne, tablety, 

czytniki e-booków, programy edukacyjne  „Symulator śmieciarki”. 

Całkowity koszt kampanii edukacyjnej wyniósł 20 000 zł, w czym dofinansowanie WFOŚIGW 

18 000 zł.  

 

VII. KOSZTY SYSTEMU W ROKU 2014 

 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w roku 2014 kształtowały się 

następująco : 

 

• Zgodnie z umową Nr 88/2013 r. zawartą z W i K koszt odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wynosił miesięcznie ( styczeń 

– czerwiec) :  43.191 zł – opłata stała; 

• Zgodnie z umową nr 82/2014  z P.H.U. Komunalnik koszt odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wynosił miesięcznie ( lipiec 

– grudzień) :  48 899 zł – opłata stała 

Suma koszów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2014 : 552 540 zł 

• Koszty administracyjne systemu obejmują miesięcznie ok. 110 661,87 zł: w skład tych 

kosztów wchodzą następujące składowe: 

• wynagrodzenie pracowników   

• artykuły biurowe , delegacje, szkolenia, 

• usługi pocztowe . 

•           Wynagrodzenie inkasentów – 21 294 zł  

• Koszty obsługi i prowadzenia PSZOK  - 180 000,44 zł , 

• Czynsz wynajmu pomieszczeń PSZOK -  12 546,87 zł 

• Zakup pojemników na szkło – 37 146 zł  
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• Kampania edukacyjna – 20 000 zł  

 

 

Po podliczeniu koszty systemu w roku 2014 wyniosły w sumie: 934 189,31 zł  tj. 87,36 % planu. 

 

VIII. WPŁATY ZA ODPADY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DEKLARACJI 

 

Opłaty za odpady komunalne przyjmowane były do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego 

dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Opłaty można dokonać za dowolny okres do przodu. Są 

mieszkańcy, którzy dokonują opłat kwartalnie, za okres pół roku lub cały rok. Są też tacy mieszkańcy, 

którzy nie uiszczają opłaty za odpady.  

Należność za rok 2014 wyniosła 1 033 085,60 zł w tym: 

 należności z roku 2013 – 28 145,20 zł, 

 wpłaty opłaty  wysokości 993 966,85 zł, 

 zaległości 30 565,35 zł. 

Nadpłata na rok 2015 wynosi  4 341,40 zł. ( opłaty  za kolejne miesiące)  

Koszty upomnień , koszty egzekucyjne oraz odsetki za rok 2014 – 5 424,30 zł 9 w tym należność z 

roku 2013 448,80 zł.). Wpłacono kwotę wysokości 3 651,10 zł, do zapłaty pozostało 1 773,20 zł. 

W roku 2014 uzyskano dotację WFOŚiGW na kampanię edukacyjną wysokości 18 000 zł.  

 

Na podstawie danych wygenerowanych przez system do rozliczania gospodarki odpadami, można 

wysnuć następujące wnioski: 

• wpływy z opłat mieszkańców pokrywają w całości wydatki na system gospodarowania 

odpadami; 

• ściągalność opłat wynosi ok. 96,2 % , 

 

Do osób zalegających z wpłatami wysłano 340 upomnień, wystawiono 69 tytułów egzekucyjnych. 

Należności na podstawie 43 tytułów wyegzekwowano w całości, w dalszej egzekucji pozostaje 25 

tytułów . Jedno postępowanie zostało zawieszone ( śmierć osoby zobowiązanej).  

W celu weryfikacji dłużników wystąpiono do urzędów skarbowych i ZUS o informację o 

posiadanych kontach bankowych , dochodach oraz majątku. Zastosowano czynności egzekucyjne w 

postaci zajęcia świadczeń z ZUS lub wynagrodzenia, zajęcia konta bankowego lub praw 

majątkowych w postaci należnego świadczenia z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. W wyniku przeprowadzonej 

egzekucji pozyskano kwotę wysokości 7 084,11 zł (w tym koszty egzekucyjne, upomnień i odsetki) . 

Na wniosek mieszkańców udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty ( 1 osoba), odroczenie terminu 

płatności ( 3 osoby). Nie udzielono umorzeń. 

 

 

IX. ZMIANY W ROKU 2015 

 

Pierwszego lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzająca znaczne zmiany w gminnych systemach 

gospodarowania odpadami.  

W miesiącach luty i marzec wprowadzono następujące zmiany do gminnego systemu 

gospodarowania odpadami :  

 na terenie gminy obowiązują tylko dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami , 

wynikające z sposobu gromadzenia odpadów tj. 10 zl os/m-c w przypadku gromadzenia w 

sposób selektywny oraz 118 zł os/m-c w przypadku gromadzenia w sposób zmieszany. Nie 

obowiązują opłaty wysokości 9,5 i 1 zł ( ustawa nie pozwala na różnicowanie stawek), 

 termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami to 10 dzień kolejnego miesiąca, po 

miesiącu którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Dotychczas płatności należało 
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dokonać do końca miesiąca za który należało uiścić opłatę. Przesunięty termin pozwoli 

zarządcom budynków wielolokalowych na terminowe przekazywania płatności na konto 

gminy, 

 obowiązku właściciela w budynkach wielolokalowych , także tych w których wyodrębniono 

własność lokali, pełni zarządca , zarząd wspólnoty mieszkaniowej czy zarząd spółdzielni 

mieszkaniowej. Lokatorzy odprowadzają opłatę za gospodarowanie odpadami na konto 

zarządcy, który przekazuje ją do gminy.  Zarządca także odpowiedzialny jest za składanie 

korekt lub nowych deklaracji w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących lokale.  

 Wprowadzono nowy druk deklaracji o wysokości opłaty , obejmującej zmiany oraz załączniki 

pozwalające zarządcom nieruchomości wielolokalowych pozyskiwać od lokatorów 

informacje o stanie liczebnym w lokalach, 

 

Zmiany powyższe zostały uwzględnione zostały w nowych uchwałach Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 31 marca 2015 r. tj. : 

 Uchwała Nr VI.39.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

 Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała , 

 Uchwała Nr VI.40.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne . 

 

 

 

                       


