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1.

Wprowadzenie

1.1 Zakres i cel opracowania, podstawa prawna
Poni2sze opracowanie stanowi roczr4 andizg stanu gospodarki odpadami komruralnymi na terenie Gminy

Miejskiej Glog6w znierzaj4c4 do weryfikacji mo2liwoSci Gminy Miejskiej Glog6w w nastgpuj4cym
zakresie:

.

ptzetwafiarria znieszanych odpad6w komunalnyclq odpad6w zielonych oraz pozostalo5ci
z sortowania i pozostalo6ci z mechaniczno-biologicznego przetwuzatta odpad6w komunalnych
przeznaczony ch do skladowani4

o
o

pohzeb inwestycyjnych zwiqzanych z gospodarox,aniem odpadami komunalnymi,
koszt6w poniesionych w zwiqzku z odbieraniem, odzfskiem, reryklingiem i rmieszkodliwieniem
odpad6w komunalnych,

o
.
e
o

liczby mieszkanc6w gminy,
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
iloSci odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

ilo&:i zmieszanych odpad6w komrmalnych, odpad6w zielonych odbieranych z terenu grniny

oraz powstaj4cych z przetworzenia odpad6w komunalnych pozostalo5ci z sortowania
i pozostalo6ci z mechaniczro-biologicznego przetwarzatia odpad6w komrmalnych
przeznaczonych do skladowania.
Podstawa prawna

do sporz4dzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalny,rni wynika wprost

z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wze6nia 1996r. o utrzymaniu czysto3ci i porz4dku w gminach.
potrzebnych informacji dostarczaj4 r6wnie2 zar6wno sprawozdania p6hoczne sporz1dzane ptzez

podmioty Swiadcz4ce uslugg odbioru odpad6w komunalnych

jak i

sprawozdanie

roczre grniny

z realizacji zadah z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporz4&onego w zwiqzku z art. 9q
ust.

I i3 wiwustawy.

l.2.Regulacje prawne
Ponizsza analiza zostala opracowana na podstawie akt6w prawnych

jak

i

dokument6w o charalterze

strategiczr),m wSr6d nich nalery wymierLi6:

z

dnia 13 wrzeSnia 1996r.
(Dz. U. tj. z 2Ol9 r.poz.Zol0).
Ustawg

o

utrzymaniu crystoSci

Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. t.

1544, 1564, 1592,27019 r. poz. 60.)
Strona 4 z 33
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Rozporz4dzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziom6w recyklingu,

przygotowania do ponownego uZycia

i

odzysku innymi metodami niekt6rych frakcji odpad6w

komunalnych (Dz. U. 2016 poz. 2167),

Rozporz4dzenie Ministra Srodowiska

ograniczenia

z

dnia 15 grudnia 2017r.

w

sprawie poziom6w

skladowania masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych

biodegadacji

(Dz. U.2017 poz. 2412),
Rozporz4dzenie Ministra Klimatu

z &na 2

(Dz. U. z 2019 r. poz.7ol,730, 1403

i

stycznta 2020

r. w

sprawie katalogu odpad6w

1579).

,,Plan Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa Dolno5l4skiego 2012" przyjgty Uchwal4

Nr XXIV/616/12 Sejmiku Wojew6ddwa Dolno5l4skiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie
wykonania Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojew6&rwa DolnoSl4skiego
2012

,,Plan Gospodarki Odpadami dla Wojew6dzt'wa DolnoSl4skiego 2016"

ptzylry

Uchwal4

Nr XXI)V934I16 Sejmiku Wojew6dztvra Dolno6l4skiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
wykonania Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa Dolno6l4skiego
2016-2022

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przyjgty whwal4 Nr 88 Rady Ministr6w z dnia I lipca
2016r. (M.P. 2016

pz.

784)

2. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Gtog6w.
2.1, Zagadnienia og6lne

Gmina Miejska Glog6w dzialaj4c zgodnie z ustaw4 z dnia 13 wrzeSnia 1996r. o utrzymaniu czysto6ci
i porz4dku w gminach od momentu przejgcia obowiqzku zarz4dzanta gospodark4 odpadami komunaln),rni
w gminie objgla systemem nastgpujqce nieruchomofui:

- nieruchomo(ci zamieszkale:

o
o

budownictwo jednorodzinne i zagrodowe,

budowrictwo wielolokalowe (wielorodzinne)

nieruchomo5ci mieszane, tj. nieruchomoici na kt6rych zamieszkuj4 mieszkariry oraz prowa&ona jest

dzialalnoff gospodarcza.
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- nieruchomo5ci niezamieszkale:

o
o
o

gat&n,
odgrody dzialkowe,
plac6wki odwidowe

Ilo56 gospodarstw domowych oraz nieruchomoici niezamieszkalych objgtych systemem gospodarowania
odpadami komrmalnymi przez Gming Miejsk4 Glog6w przedstawia sig nastgpuj4co:

o

nieruchomoSci zamieszkale (budownictwo jednorodzinne

wieloro&inne)

.
.
o
o

-

i

zagrodowe oraz budownictwo

25.144 gospodarstwa domowe,

dzidalnoS6 gospodarcza

-

675 lokali

ogrody dzialkolve - 14 Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych -2.864
garuin

&ialki,

- l2ll

placowki o(wiatowe (przedszkol4 szkoly podstawowe

i

Srednie)

- 35 plao6wek (38 prmkt6w

odbioru)

Gmina Miejska Clog6w prowadzi staty monitoring nieruchomo6ci nieobjgtych syst€rnem, kt6re
zobowiqzane s4 do zawarcia umowy, o kt6rej mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 roku
o utrz,,maniu czystosci i porz4dku w grninach.

2,2. Oplaty za gospodarowanie odpadami komunaln;tni

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi4zuj4ca

od I

stycznia 2019r.

do 31 lipca 2019r.

Stawki oplat z tytulu gospodarki odpadami komunalnymi przyj?te Uchwalq XX){Y l357ll7 z dnia 23
maja 2017 roku obowiqzrynvaly

komunalnych

z

od

1 lipca 2017 roku do

nieruchomoSci zamieszkatych,

w

3l

lipca 2019 roku. Oplata za odbi6r odpad6w

zaleinoSci od wybranego systemu gospodarki

odpadami ksztdtowala si9 w spos6b nastgpuj4cy:
system selekt,"nny
gospodarstwo domowe jednoosobowe

- I I d. / miesigcznie od gospodarstwa domowego,

gospodarstwo domowe dwuosobowe

21,50 zl. / miesigczrie od gospodarstwa domowego,

-

gospodarstwo domowe trzyosobowe - 31 zl. / miesigcznie od gospoda$twa domolvego,
gospodarstwo domowe caeroosobowe - 40

21.

/ miesigcznie od gospodarstwa domowego,

gospoda$two domowe pigcioosobowe - 49 d. / miesigcznie od gospodarstwa domowego,
gospodarstwo domowe szeScioosobowe
Strona 6 z 33
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gospodarstwo domowe siedmioosobowe

i

2O2O

wigksze

- 60 zl.l miesipcznie od gospodastwa

domowego,
system nieselektFvny

-

-

gospodarstwo domowe jednoosobowe
gospodarstwo domowe dwuosobowe

-

16 zl. / miesigcznie od gospoda$twa domowego,

32 zl. / miesigcznie od gospodarstwa domowego,

gospodarstwo domowe trzyosobowe - 48 zl. / miesigcznie od gospodarstwa domowego,
gospodarstwo domowe czteroosobowe - 64 zl. / miesigcznie od gospodarstrva domowego,
gospodarstwo domowe pigcioosobowe - 80 d./ miesigcznie od gospodarstwa domowego,
gospodarstwo domowe sze6cioosobowe

-

96 zl./ miesigcznie od gospodarstwa domowego,

gospodarstwo domowe siedmioosobowe

i

wigksze

-

I

12 zl./miesigcznie od gospodarstwa

domowego,

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przlpadku nieruchomo6ci na kt6rej prowadzona
jest &ialalno66 gospodarcza zale2y od systemu gromadzenia odpad6w, rodzaju prowadzonej dzialalnoSci
oraz wielko6ci lokalu,

w

kt6ry,rn prowa&ona jest ta dzialalno66 gospodarcza. Oplatg

oke5la sig

na

podstawie w/w danych wyliczaj4c udzial wyworzonych na nieruchomoSci odpad6w w pojernniku.
Oplata za gospodarowanie odpadarni komunalnymi z ganiry wyliczonabyla na podstawie przyjgtej iloSci

(tj. 60 lir6w miesigczrie) i ich udzialu
w pojemnikach dla wsrystkich CTary na terenie Gminy Miejskiej Glog6w.

wytworzonych odpad6w

z

jednego garu2ro

Stawka miesigczna wynosila 3,41 zl.
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnlmi z plac6wek o6wiatowych uzalezrriona byla od ilo6ci

uczni6w oraz tego czy dana plac6wka prowadzi 21'wienie zbiorowe. Na podstawie tych danych oke6lalo
sig zapotrzebowanie na pojemniki

i wyliczalo

stawkg w zale2noSci od przyjgtego systsmu glomadzenia

odpad6w (selekty.wny, znueszany).

Opl a za gospodarowanie

odpadami komunalnyrni

z nieruchomo6ci, na kt6rych znajduj4 sig domki

lub innych nieruchomo:ici wykorrystywanych na cele rekeacyjno -w;rpoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez czg56 roku, to oplata ryczahowa. Jezeli odpady nie byly zbierane
letniskowe

i

odbierane w spos6b selektywny rocma oplata wynosila 38,8021, natomiast jezeli odpady byly zbierane

i

odbierane

w spos6b selektywny oplata roczna wynosila 25,0021

rodzirmych ogrod6w dzialkowych.
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Stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi4zujqce od 1 sierpnia 2019
Zgodrlie z obowiqzuj4cym prawem, system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi sig
samofinansowa6, co

w

praktyce omasz4 Le wydatki zwi4zane

z wywozem

i

zagospodarowaniern

byi pokq/te rvylAcznie z oplat wnoszonych przez mieszkafic6w. Gmina nie

odpad6w komunalnych musz4

moze doplaca6 do systemrl a wigc nie moLe yzry'cazywac Srodk6w z imych zadan, nie mo2e r6wnie2

z

oplat mieszkanc6w na cele inne ni2 gospodarka odpadami komunalnymi.
Zaznaczyc n leiy, ze mievkanry Gminy Miejskiej Glog6w od 2013 roku jako nieliczni na Dolnym
wydawa6 pienigdzy

Sl4sku nie mieli podwyzki oplar za Smieci. Gdyz od paidziernka 2013r. stawki

o okolo

olat

zostaly obni2one

oplaty wprowadzono od lipca 2017 w kwocie 1,50 zl nie osi4gajqc

20olo, jedyn4 korektg

w dalszlrm ci4gu poziomu oplat z lipca 2013 roku. Zrfian9 t4 spowodowalo wprowadzenie przepis6w
obliguj4rych mieszkairc6w do selektywnej zbi6rki odpad6w biodegradowalnych. Pomimo,
ci4gle rosly, udawdo sig utrzynac oplaty na tym samym poziomie

i

i

ie kosny

jednocze6nie podnosi6 jakod6

zakres usfug, np. zwigkszaj4c czgstotliwodi mycia pojemnik6w czy otwieraj4c kolejny Punkt

Selektyrmego Zbierunia Odpad6w Komunalnych. Sytuacja
oferta

z ptzetargu na odbi6r i

miorila sig diametralnie w 2019 roku -

zagospodarowanie odpad6w byla ntacz4co wyzsza niz Srodki wnoszone

przez uczestnikow systernu do tej pory.

Glowny wplyw na wzrost cen miala zrniana Rozporz4dzania Rady Ministr6w z dnia 6 marca 2017 roku

zmie

ajqca rczpon4dzenie w sprawie oplat za korzystanie ze Srodowiska- Do

skladowanie odpad6w po mechaniczno
Marszalkowskiego) wynosila 24,15

w 2019 - wynosila

zl

170,00 za tong,

-

koica 2017 roku oplata za

biologicmym przetwarzaniu (przekazywana do Urzgdu

za tong, natomiast

a od 2020 roku

-

w roku 2018 wzrosla do 140,00 zl
270,00

z,a tonE,

zl za tong odpad6w. Wrost

oplat

automatycznie przeklada sig na koszt zagospodaowania odpad6w w regionalnej instalacji przewaruania
odpad6w.

Wzrost stawek oplaty wynikd r6wniet ze wzrostu masy odpad6w komunalnych wywarzanych na
terenie Gminy Miejskiej Glog6w

i

z*iqzanych z tym koszt6w ich zbierania oraz zagospodarowania.

Masa wytwazanych odpad6w komunalnych, w

komunalnych wltworzonych

i

odebranych

w

tyn

bioodpad6w systernatycmie wzasta.

systernie wyniosla od blisko 16.900 Mg

11056

odpad6w

w 2014 roku do

nieco ponad 18.100 Mg w 2018 rok-u. Odpad6w segregowanych jest coraz wigcej, co roku zwigksza sip

r6wnie2

ilo5i odpad6w zrnieszanych, kt6re naleiy zebrat i

zagospodarowa6

w

ramach oplaty

"Smieciowej". Z racjitego, ze gmina nie wprowadzila limitu odbieranych odpad6w - ilo$ wystawianych
odpad6w przez mieszkaic6w &astycznie wzasta z roku na rok.

Kotejnym elementem systemu

4cym znaczne wydatki sq Punkty Selektywne PSZOK oraz
speryfika dostarczanych przez mieszkaric6w odpad6w problematycmych jak np. odpady remontor)vo Strona 8 z 33
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budowlane czy niebezpieczne, kt6rych zagospodarowanie wi42e sig

z wysokimi kosztami.

Znacz,,lLie

wzrosla masa odbieranych odpad6w gabarytowych, przektacza obecnie tysi4c ton rocznie, co przy
wzrastaj4cej cenie zagospodarowania ma wplyw na calkowity kowt firnkcjonowania systemu. Podobnie

wzrost koszt6w dotyczy odbioru
zagospodarowanie opon

i

zagospodarowania opon oraz

zfi\4ego sprzgtu rtvlagd (na prryklad

to koszt 561,60 zl za totQ, w poprzednich latach kosz ten ksaahowal sip na

poziomie zagospodarowania odpad6w zmieszanych tj. 372,60 zllMg).
Po przeanalizowaniu ilo6ci odebranych odpad6w jasno wynikalo, 2e iloS6 odpad6w wzrasta z roku na

rok. Ceny oferowane w przetargu byly zdecydowanie wyLsze

ni;

przewidywany

ponoszonych przez mieszkaric6w prry obowiqzujqcych wcze6niej stawkach. Miesigczne

oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosily okolo 700.000
obowiqzuj4cych

od 2017 roku). Kwota ta nie

wp\rr z

oplat

lldywy z Rtulu

zl (po stawkach

pokryrxalaby koszt6w funlcjonowania systemq

uwzglgdniaj4c ofertg zlo2on4 przez wybranego opsratora. Waost koszt6w spowodowany byl wzrostem

masy wytwarzanych odpad6w komunalnych,
niezaleiinych od operatora systemu co

olatarni

za odbi6r

w

a

takze wzrostem innych koszt6w cenotw6rczych

ostatecznlm rozachunku musialo skutkowas wyiszymi

i zagospodarowanie odpad6w z terenu

naszej gminy. Stawki oplaty na wcze6nrejsqym

poziomie byly niewystarczaj4ce, aby system sig bilansowal. Wyliczone, miesigczne uplywy z oplat
pobieranych od uczestnik6w systemu musialy oscylowad wokol
nadrzgdnym proponowanej zmiany stawek

l,l

mln zl miesigczrie. Celern

bylo zr6wnowa2enie dochod6w

i

wydatk6w przy

jednoczesnym pozostawieniu bez zrniany zakresu 5wiadczonych uslug dla mieszkanc6w.

W zwiqzku ze zxniur4 stawki oplaty wlaiciciele nieruchomodci objgci

systemem gospodarowania

odpadarni komunalnymi nie mieli obowiqzku skladania nowych deklaracji. Zgodnie z art. 6m ust. 2a
ustawy o utrqfmaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze

rrl.),

w przypadku

uchwalenia nowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w6jt, burmistrz lub
prezydent miasta zawiadamia wlaiciciela nieruchomo6ci

o

wysokoSci oplary za gospodarowanie

odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki oplaty

i

danych zawartych w deklaracji.

Korektg deklaracji skladano w przypadkq np. zniany liczby os6b zarnieszkalych na danej nieruchomo5ci

(m.in. w przl.padku uodzenia dzieck4 wprowadzenia sig nowej osoby, sprzeda2y nieruchomo5ci,
przeprowadzki, zmiany sposobu zbierania odpad6w, zgonu itp.)

w ci4gu 14 dni od dnia

zaismienia

zniany.
Stawki oplat z tytufu gospodarki odpadami komunalnymi przyjgte Uchwal4
2019 r obowiqzuj4

od I

XJ9lll9 zdnia26 czervtca

sierpnia 2019 roku do chwili obecnej. Oplata za odbi6r odpad6w komunalnych

z nieruchomo:foi zamieszkalych, w zalezno5ci od wybranego systemu gospodarki odpadami ksadtuje sig

w spos6b nastEpuj 4cy:
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system selektywny

/ miesiEcznie od gospodarstwa domowego,

gospodarstwo domowe jednoosobowe - 2O zlgospodarstwo domowe dwuosobowe

-

39 zl. / miesigcznie od gospodarstwa domowego,

gospodarstwo domowe trzyosobowe - 56 zl. / miesigcznie od gospoda$twa domowego,
gospodarstwo domowe czteroosobowe - 72 d. / miesigcznie od gospodarstwa domowego,
gospodarstwo domowe pigcioosobowe -88 zl. / miesigcmie od gospodarstwa domowego,

-

gospodarstwo domowe sze(cioosobowe

104 zl. / miesigcznie od gospodastwa domovrego,

i

gospodarstwo domowe siedmioosobowe

wigksze

-

108 zl./ miesigcznie od gospodarstwa

dornowego,
system nieselektywny

-

gospodarstwo domowe jednoosobowe - 30 zl. / miesigcznie od gospodarstwa domowego,
gospodarstwo domowe dwuosobowe

-

60 zl. / miesigcznie od gospodarstwa domowego,

gospodarstwo domowe trzyosobowe - 90 zl. / miesigcznie od gospodarstwa domowego,
gospodarstwo domowe czteroosobowe

-

120 zl. / miesigcznie od gospodarstwa domowego,

gospodarstwo domowe pigcioosobowe

-

150

gospodarstwo domowe sze6cioosobowe

-

d./ miesigcznie od gospodarstwa domowego,

180 zl./ miesigczrie od gospodarstwa domowego,

gospodarstwo domowe siedmioosobowe

i

wigkszr

-

210 zl./miesigcznie od

gospodarstwa

domowego,
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w pr4ypadku nieruchomoSci na kt6rej prowadzona

jest &ialalno6c gospoducza zaleLy od systemu gromadzenia odpad6w, ro&aju prowadzonej dzialalnofui

oraz wielko6ci lokalu,

w kt6rym dzidalno66

podstawie w/w danych wyliczaj4c

gospodarcza

u&ial wyhrorzonych

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z

jest prowadzona. Oplatg oke6la sig

na

na nieruchomodci odpad6w w pojonniku.

garair! wyliczona zostala na podstawie prryjgtej

ilo6ci wyworzonych odpad6w z jednego Cararu (tj. 60 1ia6w miesigcznie) i ich udziatu
w pojemnikach dla wsqystkich gra;iry na terenie Gminy Miejskiej Glog6w.
Stawka miesigczna wynosi 6,14 zl.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z plac6wek o6wiatowych jest uzaleiniona od ilodci
uczni6w oraz tego cry dana placowka prowadzi ,rywienie zbiorowe. Na podstawie tych danych okreSla
sig zapotrzebowanie na pojernniki

i

wylicza stawkg w zaleino{ci od pr4jgtego systernu gromadzenia

odpad6w (selektywny, zmieszany).

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

letniskowe,

lub innych

z nieruchomoSci, na kt6rych zrajduj4 sig domki

nieruchomo6ci wykorzystywane

na cele rekeacyjno -wlpoczynkowe,

wykorzystywane jedynie przez czg(6 roku, jest oplaq ryczahow4
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nie s4 zbierane i odbierane w spos6b selektywny roczna oplata wynosi 38,8021, natomiastjer€li odpady s4

zbierane

i

odbierane

w spos6b selektywny oplata roczna wynosi

25,0021 od

&ialki zlokalizowanej

na

terenie rodzirmych ogrod6w dzialkowych.

2.3. Liczba micszkarhc6w Gminy Miejskiej Glog6w.

Dane dotycz4ce liczby mieszkanc6w gminy pochodzq

z

dw6ch ir6de!. Zgodnie

demograficznym publikowanym na stronie intemetowej gminy

z

raportem

co rokrl na dzieri 31.12.2019 roku

w granicach administracyjnych miasta Glogowa zameldowanych na pobyt staly bylo 63 463 os6b. oraz na

poby czasowy 1600 os6b. Kolejnym 2r6dlem, z kt6rego

rno2na pozyskai informacje dotycz4ce ilo6ci

os6b faktycaie przebywaj4cych na terenie miasta s4 deklaracje zlo2one przez mieszkaric6w, zgodnie
z kt6rymi na

dzieh31.l2.20l9 roku systernem objgtych zostalo 55 767 osoby.

3. Operator systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Operatorem systemu

w ryniku

udzielenia zam6wienia publiczrego przeprowadzonego

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
jest GPK Suez

Od

I

Sp .

w

trybie

z 29.01.2004r. Prawo zam6wieir publicmych

z o.o. 67 -200 Glog6w, ul. Przemyslowa 7a.

lipca 2019 do 30 czerwca 2021 roku obowiqzuje umowa WOS.DGOK.272.2.1.2019 podpisana

w dniu 01.07.2019r. na,,Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z terenu Gminy Miejskiej
Glog6w" . W ramach tej umowy realizowany jest odbi6r

odbi6r

i

zagospodarowanie odpad6w selektywnych

i

zagospodarowanie odpad6w znieszanych,

zebranych

w

Punktach Selektywnej Zbi6rki

Odpad6w Komunalnych (PSZOK-ach), zbi6rka selektywna w systernie pojemnikowym w budownictwie

wieloro&inn),rn oraz workow)ryn w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym, odbi6r odpad6w bio
(kuchennych)

z

budownictwa wielorodzinnego oraz odpad6w kuchennych (zlewki)

o6wiatowych, prowa&enie

i

z

plac6wek

obsfuga PSZOK-6w, udostgpnienie pojernnik6w na odpady zmieszane oraz

odpady segregowane (t1pu dzwon

i

pojemniki na bio), dostarczanie dla budownictwa jednorodzimego

work6w do zbi6rki selekryryrnej, przemieszczanie i dostawianie pojemnik6w na wskazania pracownik6w

Dzialu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

itp.

Wartodi wykonanej umowy zaleiry od ilo6ci

odebranych odpad6w z terenu Gminy Miejskiej Glog6w.

4. Stan

gospodarki odpadami komunalnymi

na

terenie Gminy Miejskiej Glog6w

w oparciu o przewidziane do osiqgniecia poziomy w 2019 r.

Obowiqzki gmin w zakresie selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych ,vynikaj4 z regulacji zawartej

w

dyrekq.wie Parlamentu Europejskiego

w sprawie odpad6w oraz
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sposoMw zagospodarowania odpad6w przygotowywanie do ich ponownego uZyci4 recykling oraz inne

metody odzyskq do czego punktern wyjScia jest selektywne ich zebranie. Czg6ciowe,
w niewielkim zakresie wdro2enie dyrektywy nast4pilo poprzez ustawg z I lipca 201I roku o zrnianie
ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w grninach oraz niekt6rych innych ustaw - zwane ,rewolucjq
(mieciow{'

.

Znowelizowana ustawa z 13 wrze6nia 1996 r. o utrzymaniu czysto6ci i porz4dku w pinach przewiduje
wSr6d obowiqzkowych zadai wlasnych gnriny osi4gnigcie oke6lonych poziom6w odzysku i ograniczenia

przekazl'wania do skladowania niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych.

z afi. 3b ust. 1 ustawy o utrrymaniu crystoSci i

Gminy zgodnie
do

31

porzqdku sq obowiqzane osiqgn46

grudnia 2020 r.:

o

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u2ycia nastgpuj4cych fiakcji odpad6w

komunalnych: papienl metali, tworzyw sztucznych i szkla w wysokoici co najmniej 50%
wagowol

o

poziom reryklingq przygotowania do ponownego

u{cia i

odzysku irmymi metodami

innych niZ
niebezpiecme odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych w wysokoSci co najmniej 70% wagowo.

Natomiast zgodnie

z

art. 3c

ust.

I dw

ustawy gniny s4 obowiqzane oganiczy6 masg odpad6w

komunalnych ule5ajqqch biodegradacji przekarryvanych do skladowania w terminie do 16lipca2020 r.

- do nie wigcej nii,35o/o wagowo calkowitej

masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji

przeka4,.wanych do skladowania w stosunku do masy tych odpad6w wyworzonych

Poziomy te dla poszczeg6lnych lat do 2020

z

14 grudnia 2016 r.

w

sprawie poziom6w

w

1995 r.

r. mstdy okeSlone rozporz4Azettem Mirustra

Srodowiska

reryklingrl przygotowania do ponownego uzycia i odzysku

innymi metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych, oraz Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska

z

dlnr.a

25 maja 2012r. w sprawie poziom6w oglaniczenia masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych

biodegradacji przekazyrvanych do skladowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych

odpad6w.

O ile

sama idea subsydiamo6ci stwierdzaj4c4 2e problerny ochrony Srodowiska nalezy

rozwi}rywab na mo2rliwie najni2s4rm szczeblu ma swoje uzasadnienie

o tyle sama konstrukcja

prryjgqch mechanizm6w wyliczania w/w poziom6w, pozostawia wiele wqtpliwoSci. Przerzucenie na
gminy jako podstawowe jednostki samorz4dowe pelnej odpowiedzialnoirci

zt dzidant4

na kt6re nie maj4

one wpl),\ u, jest &ialaniern wysoce krryw&4qm. Brak mo2liwo5ci bezpodredniego wplywania
na RIPOK-

i, kt6re de facto odpowiadajq

za wla6ciwe przetworzenie odpad6w oraz ich dalsze procesy

odzysku i unieszkodliwieniq wydaje sig dzialaniem wysoce niezozumialym. Nale2ry r6waie2. zauwu2yt,
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wysok4 niesp6jno66 obowipuj4cej materii prawnej, kt6ra stanowi zgodnie

w art. I a ustawy o utrzymaniu czystoSci i porzqdkq

i2

za

odeslaniem zalvartym

to ustawa o odpadach jest podstawow4 regulacj4

w zakresie gospodarowania odpadami komturalnymi jako lex
dotycz4cy przejgcia odpowie&ialno6ci

z

. Zatan zapis ustawy o odpadach
jego wlaiciwe zagospodarowanie,

generali

przekazany odpad

i

powinien w tym wypadku miei bezpo5rednie odwolanie do ustawy o utrzlmaniu czystoSci i porzqdku.

5. Ilo56

odpad6w komunalnych Eytwomonych

na

nieruchomo5ciach objgtych systemem

gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gming Miejsk4 Glog6w.

Podstawowlm zr6dlem informacji o wytworzonych ilo6ciach odpad6w w ramach systemu na terenie
gminy w 2019 roku sa Karty Przekazania Odpad6w przekazyrvane przez operatora systemu GPK Suez
Sp. z o.o. 67-200 Glog6w, ul. Przemyslowa 7a..

Tabela.l przedstawia l4cmq ilo56 odpad6w odebranych przez operatora systemu z terenu Gminy
Miejskiej Glog6w w 2019 roku

L1cmie

z

terenu Gminy Miejskiej Glog6w odebrano

w

2019 roku

18

705,54Mg odpad6w

komunalnych, pocho&4rych z nieruchomoSci objgtych systernem .Zaprezentowane dane nie obejmuj4
selektywnie odebranych ilo6ci odpad6w ulegaj4cych biodegradacji oraz odpad6w zebranych w PSZOKach. kt6re zostan4 zaprezentowane poni2ej.

Dodatkowe informacje dotycz4ce iloSci odebranych odpad6w komunalnych pochodz4 z Kart Przekazania
Odpad6w Komunalnych, na podstawie kt6rych gmina rozlicza sig z operatorem systemu.
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Tabela

l.

Ilo56 odpad6w odebranych przez operatora systsmu z lerenu Gminy Miejskiej Glog6w
w 2019 roku

odpady zmieszane

ilo5t - Mg

odpady bio

odpady
wielkogabarytowe
ilo56 - Mg

bud. wielorodzinne i

jednorodzinne
ilo56 - Mg

pozostal€ odpedy
scgregowane
ilo6( - Mg

l,6l0

slycze6

1177,380

59,780

57,460

l

5

Iuty

1090.760

67,020

57,280

I

01,05 5

maf zec

1241.420

7l,00

109,620

I 17,800

kwieciei

t3'7',7,690

101,820

130,970

133,471

maJ

t

355.910

97,800

t44,920

t67,730

czerwlec

I 158.920

67,860

124,020

I13,910

lipiec

1315,600

96,870

127,90

142,890

slerpren

1273,500

91,500

125,040

178,940

wrzeslen

r248,590

7

5,192

127,880

t47,912

paidziemik

1304.760

87,270

184,030

149,386

listopad

1200,810

t26,130

t62,940

I

grudzien

1278,760

75,004

98,404

R,{ZIM:
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Zaprezenlowal:la poni2ej Tabela

2

przedstawia dane

o ilo5ci odpad6w komunalnych odebranych w

rartach zorganizowanego systemu na terenie gminy.
Tabela 2 llo6ci odpad6w komunalnych odebranych z terenu Glogowa w ramach
zorganizowanego systemu gospodarki odpadami komundnymi w 2019r.

Kod odpadu

Rodzaj odebranych odpad6w

Masr od€branych odpad6w
komunalnych

13 02 08

Inne oleje silnikowe, przekladniowe i

1,053

smarowe
15

0l 0l

opakowania z papieru

485,874

i tektury

0l

opakowania z tworzyw saucznych

394,390

15 01 03

opakowania z drewna

0,420

0l

opakowania z metali

3,068

zmieszane odpady opakowaniowe

317,600

opakowania ze szkla

573,120

opakowania zawieraj4c€ pozostaloSci

0,060

15

15

02

04

l5 01 06

l5 0l

07

t5 01 t0

substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone(np.. Srodki ochrony ro6lin I

i ll klasy toksycznoici- bardzo toksyczne

i

toksyczne)
16 01 03

t6 02

13

26,343

zuzyte opony
zx2\4e ur z4dzefi z zawieraj 4ce

ni

ebezpieczne

0,751

elementy (1) inne niZ wymienione w 16 02

09i1602t2
t6 02 14

zu2yte urz4dzenia inne niz wymienione w

0,032

160209

do
16 03 80
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n

16 06 05

baterie i akumulatory

t7 01 07

zmieszane odpady z betonq gruzu

lrq

196,082

ceglanego, odpadowych materialow

ceramicznych i elementow wyposazenia inne

nii
w 170106
20

0l

23

20

0l

33

vr z4dzenia

lo l4?

za\ienj4ce freony

baterie i akumulatory lqcznie z bateriami i

0,580

akumulatorami wymienionymi w l6 06 01,

l6 06 02lub

16 06 03 oraz niesortowane

baterie i akumulatory
20 01 35

42,122

urz4dzenia elektryczne i elektroniczne inne

niz wymienione w 200121

i 200123 zawieftj4ce niebezpieczne
skladniki
20 0r 36

urzqdzenia elektryczne

4'7

,268

i eleklroniczne inne niz wymienione w
200t21,200123 i200135
20 02

0l

odpady ulegaj4ce biodegradacj i

1 450,464

20 03

0l

niesegregowane (zmieszane) odpady

l4 984,10

komunalne
20 03 07

|

odpady wielkogabarytowe

0t7,246

l9 650,893

L4cznie

Przedstawione dane pozlvalaj4 na opracowanie prezentacji graficmych, kt6re obrazuj4 procentowy udzial
poszczeg6lnych fakcji odpad6w komunalnych (Rysunek

l,

Rysunek 2)

Zdecydowan4 wigkszoSi odpad6w odbieranych od poszczeg6lnych wlaScicieli nieruchomo&i stanowi4
odpady zmieszane, kt6re zgodnie z obowi4zuj4c4 regulacja prawn4 trafiaj4 do RIPOK

procesowi mechanicmo-biologicznego pruetwaoiz:rnia

zostaja poddane

w celu zminimalizowania ich ostatecmej

przekazy.wanej w konsekwencji przeprowadzonych proces6w do skladowania
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Rysunek

I

Udzial l%l poszczeg6lnych frakcji odpadt6w komunalnych w og6lnej iloSci odebranych
odpad6w komunalnych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019r,

2OL9
20 03

01

20 03

07

odpady wielkogabarytowe

5,\766

niesegregowane (zmieszane) odpady...

20 02

01

odpady ulegajqce biodegradacji

7

3a7t

20 01

36

urzEdzenia elektryczne i elektroniczne...

o,2405

20 01

35

uzEdzenia elektryczne ielektroniczne...

0,2144

baterie iakumulatory tEcznie z bateriamii...

0,0030

20 01

33

20 01
17

0107

23

uzqdzenia zawierajQce freony

zmieszane odpady z betonu, gruzu,..
16 06

16 03
16 02

14 zuiyte
16 02

80

05

15 01

10

0,0017

zagospodarowanie zlewek

0,4613
0,0002

13 zuiyte

0,0038

urzqdzenia zawierajqce...

1,6762

z

15
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0,0003

zmieszane odpady opakowaniowe

opakowania

08

0107

0,1341

2,9765

15

13 02

opony

opakowania ze szkla

15

0102

0103 zuiyte

opakowania zawierajqce pozostalo6ci...

0106

0,9978

urzqdzenia inne nii wymienione w...

15
15

0,0984

baterie i akumulatory

16

L5

rokl%l

0104

0103

opakowania z metali

opakowania

z

drewna

0,0156
0,002r.

tworzyw sztucznych i papieru

2,OO70

0101

2,4725

opakowania z papieru

inne oleje silnikowe, pzekladniowe i...

0,0054

76,2571

ANAI.IZA STANU GOSPODAR(I ODPDAI\4I KOMULANYMI NA TERENIE GMINY MIE]SXIEI GTOGOW ZA 2019T.

Gtog6w, kwieciei 2020

Rysunek 2. Udzial [%] poszczeg6lnych frakcji odpad6w selektywnie gromadzonych odbieranych
bezpo5rednio z nieruchomoSci w o96lnej ich ilo6ci odebranej w ramach systemu w 2019r.

2Ot9

rok(%l

.

15

0101

opakowania z

papieru
r70/.
500/0

.

15

0102

opakowania

z

lworzyw sztuqnych i

!3%

papieru

20%

.

15 0107 opakowania ze
szkla

.

20 02

01 odpady ulegaiQce
biodegradacji

5.1. Ilo5ci odpad6w zebrane w PSZOK zlokalizowanych na terenie Glogowa w 2019 roku

W zaprezentowanej ponizej Tabeli 3 przedstawiono dane dotycz4ce iloSci odpadow komunalnych
zebranych z terenu miasta w Punktach Seleknvrnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych zlokalizowanych
na terenie Glogowa. Dane te pocho&4 z raport6w bilansowych lokalizacji zr6dlowych.
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Tabela

3

lloSci odpad6w komunalnych zebrane w PSZOK w 2019 r.

Nazwa

Kod zebranych

Rodzaj zebranych odpad6w

Masa

i adres punktu

odpad6w

komunalnych

zebranych

komunalnych

odpad6w

komunalnych

tMel
PSZOK-Glog6w

200307

odpady wielkogabarytowe

t35.410

200201

odpady ulegaj4ce biodegradacj i

153,703

elektryczne i

22,t32

Transportowa 6, Glog6w,
67-200 Glog6w
200136

2t4e

inne niz

I 21,20

200135

+

01

zJ.ajt3 wzadzerna elektryczne

14,561

i elektroniczne lnne ruz
wymienione w 20 01

2l

i 20

0l

23 zawieraj4ce nieb ezpieczne

skladniki

\70t07

zmieszane odpady z betonu,

149,237

gruzu ceglanego, odpadowych
material6w ceramicznych
i element6w wyposa2enia inne
ni2 wymienione

w l7 0l 06

160103

zuzlte opony

150107

opakowania

t'7,812

6.5',7

2

ze szkla

150103

opakowania

o,420

z drewaa
15 01 02
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z tworzyw sztucznych

opakowania

I 50 101

3'.7,O49

z papieru i tektury

Suma
551.34t
PSZOK2-Glog6w

200307

odpady wielkogabarytowe

162,896

200201

odpady ulegaj4ce biodegradacj i

25l,l4l

200136

ariryte urz4dzf,,n\z elektryczne i

21,336

Przemyslowa 7A,
G.log6w, 67-200 Glog6w

elehroniczne inne ni2
wymienione w 20
20

0t

zJi.yle

21,

23

i2001
20013 5*

0l

35

wz4dz ia elekryczne i

21,561

elekroniczne inne ni2
wymienione w 20

0l 2l

i 20 01 23 zawieraj4ce
niebezpieczne skladniki

200123*

urz4dzenia zawiercl4ce Freony

14,252

170107

zmieszane odpady z betonu,

46.845

gruzu ceglanego, odpado*ych
material6w ceramicznych

i element6w wyposazenia inne
niz wymienione

wl70l
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160103

zuZ)'te opony

8.471

l5 0l 02

opakowania

I1,135
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z tworz).w sztucznych

ls0l0l

opakowania

32,465

z Papieru

i tektury

1179,t02

Suma

w formie tabeli wy2ej informacje zostaly zaprezentowane w

Przedstawione

spos6b graficmy poni2ej,

poprzez ich procentowy udzial w og6lnej ilo5ci odpad6w zebranych w PSZOK-ach w 2019 r.

Rysunek 3

l-4czny udziaf l'Yol poszczeg6lnych frakcji odpad6w komunalnych zebranych w PSZOK-ach
na terenie Gminy Miejskiej Glog6w w 2019 r.

2019 rok
20 03
20 02

01

20 01
17

0107

07

20 01

36

ur2adzenia elektryczne i...

2,68s4

20 01

35

unadzenia elektryczne i...

2,4342

23

0,8236

unedzenia zawierajqce freony

71,3316

zmieszane odpady z betonu, gruzu...

15

0107

15 01

02

23,3960

odpady ulegajqce biodegradacii

15 01

15 01

5r,9132

odpady wielkogabarytowe

03

opakowania
15 01
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01

3794

opakowania ze szkla

opakowania
z

L,5224

03 zuiyte opony

z

drewna

tworzyw sztucznych

i...

opakowania z papieru

I

,0243
7,4744
4,O772
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6. llo6ci zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych odbieranych z terenu gminy oraz

powstajqcych z przetworzenia odpad6w komunalnych pozostalo5ci z sortoryania

i

pozostaloSci z

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych do skladowania

w 2019 r.
6.1. Odpady o kodzie 20 03

0l

pozostalo6ci z sortowania

-

Niesegregowane odpady komunalne w 2019t. oraz

i pozostalo6ci z mechaniczno- biologiczn€o przetwarzania odpad6w.

W 2019 r. z terenu Gminy Miejskiej Glog6w odebrano 14 984,10 Mg odpad6w o kodzie 20 03 01
niesegregowane (znieszane) odpady komunalne, kt6re zostaly odebrane

w

-

ramach zorganizowanego

systanu. Tabela 4 szczeg6lowo prezentuje ilo6ci odebranych odpad6w komunalnych

.

Tabela .l
Zmieszane odpady komunalne i spos6b ich zagospodarowania przez RIPOK w 2019 r.

Nazwa instalacji

Kod

Masa odpadtiw [Mgl

Rodzaj odpad6w

odpad6w
Instalacja do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadow

20 03

0l

14

nl eseSregowane

984,l0

(zmieszane) odpady

komunalne

komunalnych w Crlogowie ul.
Komunalna 3

l4 9E4.10

Suma

Wszystkie odebrane z terenu gminy odpady zostaly przekazzne do RIPOK

w Glogowie i

poddane

procesom mechanicmo-biologicmego przetwarzania.

6.2. Odpady ulegajqce biodegradacji odebrane

w ramach

systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi przez Gminq Miejsk4 Glog6w w 2019 roku.

Celem selektywnej zbi6rki frakcji bioodpad6w jest minimalizacja odpad6w trafiaj4rych na skladowiska

oraz zwigkszenie poziomu recyklingu. Obecnie odpady te
resztki warzlrv
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-

czyli m.in. odpady z pielggnacji ro3lin,

owoc6w, obierki, skorupki jaj, fusy po kawie

i

herbacie itp. stanowi4 50 procent
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segregowanych odpad6w komunalnych zebranych

w

ramach systemu bezpoSrednio

z

nieruchomo6ci

jednorodzimych i zagrodowych, wielolokalowych oraz w hzech Punkt6w Selektywnej Zbi6rki Odpad6w
Komunalnych.

Od lipca 2013 roku Gmina Miejska prowadzi odbi6r
z nieruchomoici w budownictwie jednorodzinnym

Miejskiej

w

bioodpad6w

w

systernie workowym

i zagrodowl.rn, w 2017 roku w drodze uchwdy

Glogowie gmina wprowadzila odbi6r bioodpad6w

z

Rady

nieruchomoSci wielolokalowych.

W kazdyrn boksie Smietnikowym ustawione zostaly pojemniki w kolorze brqzowym na odpady ulegaj4ce
biodegradacji kt6re odbierane s4 dwa razy w tygodniu w okesie od I kwietnia do 30 wrze6nia i jeden raz
w Ygodniu w okesie od I pazdziemika do 31 marca.
Ilo56 zebranych w ten spos6b bioodpad6w wyliczona zostala na podstawie Kart Przekazania Odpad6w

oraz raport6w bilansowych lokalizacji Zr6dlowej potwierdzaj?cych przekazanie w/w odpad6w do

instalacji

przetwaruania selektywnie zebranych bioodpad6w

ul. Komunalnej

do Kompostowni w Glogowie

przy

3

Tabela 5
Ilo6ci bioodpad6w odebranych z terenu Gminy Miejskiej Glogriw w 2019 r. w ramach systemu

itrt l.cjl, do
prr.ksflo odprdy

NrrEe i.drcr

Kod

odcbr

ych

Rodzrj odebrurych odprd6w

odpad6w

komun lnych utreg.j{cych

komuutE uteg.jece

konurdnych

blodetr.d.cjt

biodcgBdrcji

ulegrj{cych

kn6roJ

M.!r

odprd6w komm.lnych

uhlriqcych biod.grrdrclt
eprr€LsrDych do

tkldof,lnb ru

rkLdoFi6krodpsd,irY [Mgl

biodegndrcji

PSZOK Transportowa

200201

153,703

odpady ulegaj4ce

biodegradacji
PSZOK Przemvslowa

200201

odpady ulegaj4ce
biodegradacj

PSZOK Centralny

200201

67,421

i
183,72

odpady ulegaj4ce
biodegradacj i

zabudowa jednorodzinna

200201

odpady ulegaj4ce
biodegradacj

zabudowa wielorodzinna

200201

464,84

i

odpady ulegaj4ce

580,78

biodegradacj i

Suma
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L4cma masa selektywnie odebranych odpad6w komrmalnych ulegaj4rych biodegradacji w roku 20 I 9 r.

wynosi

1 450,464

Mg.

Rysunek 4

l%l selektyrrnie odebranych w 2019 roku odpad6w komunalnych ulegajqcych

I-qczna masa

biodegradacji w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

t

I

20 02 OL odpady ulegajqce biodegradacji
w 2019r.

580,78

Zabudowa Wielorodzinna

4

Zabudowa Jednorodzinna
PSZOK

PSZOK

183,72

Centralny

PSZOK Przemyslowa

Transportowa

,84

67,427
L53,703

Rysunek 5 . l-4czny udzial [7.] odpad6w ulegaj4cych biodegradacji zebranych
w PSZOK-ach na terenie Gminy Miejskiej Glog6w w 2019 r.

2002Ot odpady

ulegajqce biodegradacia l%l
2019
50/"

73%

I
!

PSZOK

Transportowa

PSZOK Przemysfowa

u PSZO( Centralny

r
r
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7. Moiliwo6ci przctwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych oraz

i pozostalo6ci z mechaniczno-biologicznego pnetwarzania odpad6w

pozostaloSci z sortowania

komunalnych przeznaczonych do skladowania w 2019 r.

W zwiqzku z obowipkiem wynitaj4cl.rn z arl. 9e ust

I

pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrze5nia 1996

r.

o urzymaniu czysto5ci i porz4dku w gminach, podmiot odbieraj4cy odpady komunalne od wlaicicieli
nieruchomoici zobowiqzany jest do przekazania odebranych zmieszanych odpad6w komunalnych,
odpad6w zielonych oraz pozostaloSci z sortowania odpad6w, przeznaczonych do skladowani4 wyl4cznie

do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpad6w Komunalnych (RIPOK). Zgodnie

XxlYl6l6ll2 Sejmi}u

z

Uchwal4 Nr

Wojew6dztwa DolnoSl4skiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania

Planu Gospodarki Odpadami Komunalnyni dla Wojew6dawa Dolno(l4skiego Gmina Miejska Glog6w

leiy w Regionie P6hocnym woj. dolno6lqskiego.

W

polnocnym (,,glogowskim") regionie gospodarki odpadami komunalnymi wojew6dztwa

dolnoSl4skiego w najbli2s4rm sqsiedztwie gminy majdujq sig caery Regionalne Instalacje Przetwarzania

w Glogowie, Polkowicach, Lubinie i Legnicy.
W zwipku z faktem, i2 niemal 100% odpad6w o kodzie 200201 z calego strumienia odpad6w

Odpad6w Komunalnych zlokalizowane odpowiednio

komunalnych odebranych z terenu gminy, trafia do RIPOK w Glogowie, naleiy wlainie mo2liwo(ciom

instalacji po6wigcii dalsz4 czei6

tej

omawianego

zagadnienia.

Regionalna Instalacja Przetwanuia Odpad6w Komunalnych, do kt6rej przekazyvane s4 odpady

komunalne wltworzone

i

odebrane

z

terenu Gminy Miejskiej Glog6w zostala wpisana do

Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadarni (zatwier&ony uchwal4

Wojew6dawa DolnoSl4skiego

nr

z

dnia 30 kwietnia 2015 roku

XXIY /617112 Sejmiku Wojewt:dnwa

z

dnia

27

w

czerwca 2012

ru IXll2ll15

Sejmiku

sprawie zniany uchw*y

r. w

sprawie wykonania

Wojew6&kiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojew6dawa Dolno(lqskiego 2012). W kwietniu 2014
roku GPK Sita Glog6w sp. z o.o. (kt6ra jest operatorem wylonionym w dro&e przetargowej) rozpoczgla

budowg nowoczesnego,

w

pelni zaspakajajqcego potrzeby regionu Zakladu Utylizacji Odpad6w

Komunalnych. Dzialanta te r6wniez byly opisane w WPGO. Odbi6r wykonanych prac budowlanych
nastqpil

w

ztmie 2015 roku

i

w dniu 20 kwietnia 2015 r. wydana zo*ala

zintegrowane na prowa&enie instalacji.

w Glogowie.

decyzja

-

pozwolenie

W rmach Zakladu funkcjonuje instalacja MBP w RIPOK

Zastosowana technologia dala nowe mo2liwoici przetwarzania odpad6w komunalnych

z terenu Gminy Miejskiej Glog6w, a co za tym idzie ograniczenie ilo6ci odpad6w o kodzre
przekazywanych do skladowania. Marszalek Wojew6dztwa Dolno6l4skiego Decyzlq

z

dr:ria

20 kwietnia

201

5

udzielil Glogowskianu Przedsigbiorstwu Komunalnemu

pozwolania zintegrowanego na prowadzenie RIPOK Biech6w.
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lnstalacja do mechaniczno

dostgpnej technologii,

o

-

biologicznego przelwarzania odpad6w spelnila wynagania najlepszej

kt6rej mowa

w art. 143 ustawy

a tak2e zapisow rozporzAdzenia Ministra Srodowiska z dnia I

prawo ockony

6rodowiska

I wrze3nia 2012 r. w sprawie mechaniczno-

biologicmego przetwarzania zrnieszanych odpad6w komunalnych (Dz.

U. poz.l052). Wydajno66

instalacji wynosi 40 000 Mg/rok. Czg(6 mechaniczna instalacji do mechaniczno

-

biologicmego

przetwarzania odpad6w jest zlokalizowana w hali sortowni. Na ci4g technologiczny czgSci mechanicznej
skladaj4 sig r62nego rodzaju vz4dzeni4

tj. m.in. sito o przedwicie oczek o wielkoSci 80 mm,

separator

fenomagnetyk6w, kabina sortownicza, przenoSniki oraz prasa kanalowa. C2956 biologicma instalacji

mechanicmo

-

biologicznej ptzetwatz.atia odpad6w sklada sig

z l0

niezalei,rych

od

siebie

funkcjonuj4cych, zamykanych bioreaktor6w oraz plac kompostowy: &iewi96 bioreaktor6w jest

o wielko5ci co najmniej 0-80 mm ulegaj4cej
oznzczonel kodem 19 12 12, wydztelonej z niesegregowanych (zrnieszanych) odpad6w
(odpad6w o kodzie 20 03 0l ) natomiast jeden bioreaktor jest
prznznaczonych do przetwarzania frakcji

do biologicznego przetwarzatia selektymie zebranych odpad6w zielonych

i

biodegradacji

komunalnych
rllz,ezllacznny

innych bioodpad6w, wraz

- wymieszanych z tzw. mateialen strukturalnym;
kubatura pojedynczego bioreaktora wynosi ok.
435 m'
;
z wybranymi odpadami ulegaj4cymi biodegradacji

Wszys&ie dzialnia maj4 na celu zapobieganie powstawaniu odpad6w przekazatych do skladowani4
ograniczenia ilo(ci tych odpad6w oraz ich negaty.v*nego oddzidyrrania na Srodowisko i polegaj4 na:
a) Wdra2aniu nowych technologii niskoodpadowych,

b) Mechanicmo - ryczlrym pruetwarzaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych
(odpad6w o kodzie 20 03 0l ), maj4q"rn na celu wydzielenie okeSlonych llakcji daj4rych sig

wykorzystad materialowo lub energetycznie oraz frakcji wymagajQcej dalszego biologiczrego

przawarzani4
c) Mechanicmo - rgcznym przetwarzaniern zmieszanych odpad6w opakowaniowych (odpad6w
o kodzie 15

0l

,

06), maj4cym na celu wy&ielenie odpad6w nadaj4rych sig do odzysku,

d) Przetwarzaniu odpad6w o kodzie 19 05 99 na sicie o przedwicie o wielko6ci 20 mnr, w celu

wytrxorzenia kompostu nieodpowiadaj4cego wymaganiom (nioradaj4cego sig do wykorzystania),
kt6ry mo2e zosta6 wykorzystany do odzyskq
e) Biologicznym przetwarzaniu selektywnie zebranych odpad6w zielonych
z wybranymi odpadami ulegaj4cymi

i

innych bioodpad6w, *raz

biodegradacji wynieszanych z tzw. materialem strukturalnym,

w celu wytworzenia produktu o wlaiciwo6ciach nawozowych lub 6rodk6w wspomagaj4cych uprawg
roSlin lub materidu po procesie kompostowania dopuszczanego do odzysku w procesie Rl0,

f) Magazl.nowaniu odpad6w w sposob selektywny i zabezpieczzj4cy Srodowisko, w szczeg6lnoSci
Srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zuieczyszczeniuri.
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Analiza skladu morfologiczrego odpadr6w komunalnych zebranych z tcrenu Gminy ltliejskiej
Glog6w w 2019r.

Odpady komunalne s4 to odpady w),twarzare w gospodarstwach domowych oraz odpady wltwarzane

w

handlu detalicznym, przedsigbiorstwach, budynkach biurowych

opieki medycmej

i

administracji publicznej

,o

charakterze

i

i

instytucjach edukaryjnych oraz

skla&ie podobnym do

odpad6w

wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
IloS6 oraz sklad morfologiczny odpad6w komunalnych

powstani4

w bardzo duiym stopniu

w tym przede wszystkim od zamozroici spoleczefstwa i

zaleL4 od miejsca ich

zwi4zanego

z niq poziomu

konsumpcji wlrob6w, ale takze od pory roku. Ilo56 odpad6w komunalnych zebranych, w przeliczeniu na
jednego mieszkanca na rok, jest silnie skorelowana z kondycj4 ekonomiczn4 poszczeg6lnych rejon6w

kaju. Wplyw na rodzaj i ilo56 wytwarzanych odpad6w maja r6wnie2 : rodzaj obszaru (miasto, wie6), na
kt6rym s4 one wytwarzane, ggsto66 zaludnieni4 typ zabudowy, obecnoSi uzlteczno3ci publicznej, rodzaj,

wielkoff i liczba plac6wek handlowych i drobnego przemyslu oraz uslug. W lipcu i grudniu 201ft. firma
INNECO Sp.

z o. o z

Gorzowa

Wlkp.

dokonala badan kt6re umofliwity poznanie skladu

morfologicmego odpad6w.
Badaniami objgto nastgpuj4ce rodzaje odpad6w

a)
b)

:

Zmieszane odpady komunalne powstajgce w gospodantwach domowych,

:

Odpady zbierane selektywnie

papier, tworzy,\,va sztuczne, szklo, metale

odpady

wielomateridowe;

c)

Odpady ulegaj4ce biodegradacji

.

W tabeli 6 przedstawiono procentowy udzial frakcji papierq metali, tworzyw sztucznych, kompo4t6w
(odpady wielomaterialowe), szkl4 w calym strumreniu odpad6$r zebranych w 2019r.
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Tabela 6. Procentowy udzial poszczeg6lnych frakcji odpad6w komunalnych zebranych w 2019r.
w og6lnej masie odpad6w,

2l

602,067 Mg

-

og6lna masa odpad6w odebranych w 2Ol9r.

Nazwa frakcji

rdzial frakcji

masa frakcji

Papier i tektura

10.53

, r7( o?A

Tworzr"rva sztuczne

12,35

2 667.360

l,l9

142,570

I

Metal€

Szklo

sro

257,730

Kompozyty (odpady

2,12

457,650

34,46 = 34,50

6tl)rp3)

wielomaterialowe)

SUMA

Z

povryiszej tabeli lvynik4

wielomaterialowych
34,48 Yo x 34,50
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Rysunek 6. Procentowy udzial poszczeg6lnych frakcji odpad6w komunalnych w 2019r. w og6lnej
masie odpad6w na terenie Gminy Miejskiej Glog6w.

2,!2%
5,29 %

t,19

LO,53 %

"/.

r

Papier itektuta

!

Twoazywa sztuczne

Metale
12,35 %

9.

I

Szkto

Koszty poniesione przez Gming Miejsk4 Glog6w w ramach dzialari zwiqzanych z gospodark4
odpadami komunalnymi w 2019 roku.

1.

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komuralnych z terenu Gminy Miejskiej Glog6w
Wykonanie umowy wposi:- 10.540.408,0j 7l brutto

2.

Odbi6r odpad6w z koszy przlrulicznych i teren6w zewngtrznych.
Wykonanie umowy uynosl- 486.4j 1,88 zl bruuo

3.

Przeprowadzenie badan morfologii (badania iloSciowe

zmieszanych

i

selekty"wnych

w

i

jako5ciowe) odpad6w komunalnych

zakesie hzech t)?6w zabudowy (zabudowa miejska

wielorodzinn4 zabudowa mieszana oraz zabudowa jednorodzinna i zagrodowa)

-

51.660,00 zl

brutto, oraz wyliczenie na podstawie badan morfologii wspolczynnika slu24cego do wyliczenia
poziomu odzysku uzyskanych przez Gming Miejsk4 Glog6w w kwocie: 500,00
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4.

Zlecerlrie

dnrku broszur informaryjnych

w

iloSci 2000 sa. dotycz4cych selektyr*nego

gromadzenie odpad6w komunalnych w rmrach akcji informacyjno

segregowa6 odpady. Wartosd zlecenia: 430,50

d

-

edukacyjnej jak prawidlowo

brutto. Zl€,enie wykonania tabliry

informaryjnej w kwocie 500,00 zl brutto

5.

Zakup pojernnik6w do selektyvmej zbi6rki odpad6w komunalnych w kwocie 2,990,00 zl brutto
oraz zlecenie na w/w pojernniki druku naklejek informujqrych o zasadach prawidlowej segregacji
odpad6w komunalnych w kwocie 4j0,50 zl brutto

6.

Umowa zawarta z firm4,,UNITRANS" na transport i unieszkodliwianie selektywnie zebranych z
pojemnik6w ustawionych w aptekach przez Gming Miejsk4 Glog6w odpad6w komunalnych w
postaci przeterminowanych lek6w (kody odpad6w: 200131

i

200132) z terenu Gminy Miejskiej

Glog6w. Wykonanie umowy: 14.742,00 zl bratto.

7.

Umowa

z

firm4,,AKnet", dotycz4ca opieki strony

Wykonanie umowy 4.E96,00

8.

Oplata kwartalna

z.a

d

{

internetowej

stvulosow.ol

brutto

eriawQ placu przy ul. Przernyslowej

Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych

-

74 na terenie GPK Suez pod Ptutkt

PSZOK. Wykonanie rnowy: 7.3E0,00,00 zl

brutto

9.

Zawucie um6w zlecenie na dostarczenie dla wlaScicieli nieruchomo5ci na terenie Gminy
Miejskiej Glog6w zawiadomien

o anianie wysoko5ci oplaty n

gospodarowanie odpadami

komunalnymi . WartoSd zawartych um6w: 19.763,20 zl brutto.
10. Wplaty na PEFRON
I

l.

-

6.988,52

d brutto

Zakup nagr6d dla laureat6w konkursu ekologicmego pn: ,lostari Mistrzem Segregacji" za rok

szkolny 2018/2019w kwocie 24.000,00 zl brutto. Dzieci

i

mlodzie2 glogowskich placowek

oiwiatowych nagrodzone zostaly dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi (gry, ksiqzki, sprzgt
oraz artykuly sportowe) za zajgrie od

surowc6w. Zlecenie

uslugi

I do III miejsca w poszczeg6lnych kategoriach zbieranych

wykonania toreb ekologicznych

z

nadrukiern logo Glogowa

i napisern : ,,nie jestem z plastiku" w celu zapakowania nagr6d dla laureat6w konkursu ,lostail
Mistrzem Segregacji"- Warto66 zlecenia 1.463,70

W 2019 rohu koszty funkcjonowania

d brutto

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

dla Gmiay Miejskiej Glogtiw wyniosly 11.162.584,33 zl htutto.
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10. lnwestycje zwi1zane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 20l9roku.
Zarzqdzanie gospodarkq odpadami komunalnymi stawia przed Gmin4 Miejskq Glog6w ciqgl4 potrzebg

inwestowania

w

rozw6j systemu. Na terenie miasta

w chwili obecnej

fimkcjonuj4 trzy Punkty

Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych tzw. PSZOK-i : PSZOK na ul. Transportowej, PSZOK na

ul. Przemyslowej oraz Centralny PSZOK zlokalizowany przy ul. Komrmalnej. Jego zadaniem ma byi
przede wszystkim odbi6r odpadow

z

budownictwa wielorodzinnego,

w

szczeg6lnodci odpad6w

wielkogabarytowych oraz odpad6w bio zebranych z teren6w zewngtrznych. Rozwi42e to w drr2ej mierze
problemy transportowe, a tym sarnym obnizy koszty funkcjonowania systemu. Zainwestowano r6wnie2
w zwigkszenie ilo6ci pojemnik6w do zbi6rki selektyrrnej tzw. male PSZOK-i osiedlowe.

I 1. Dzialalno5f edukacyjna

Gmina Miejska Glog6w doklada wszelkich

r-

w

starari

propagowaniu wiedzy ekologicznej wSr6d swoich mieszkanc6w.

W roku 2019 podjgto wiele dzialari w zakesie ksztaltowania Swiadomo5ci

ekologicmej mieszkaric6w, a w szczeg6lnoSci polo2ony zostd duZy nacisk
na popularyzowanie postaw ekologicmych w(r6d dzieci i mlodziezy

Od 2018r. jest organizowany konkurs pod

i

naz

wq ..Znstaf Mistrzem Sesresacii"

.

Zbierwre przez dzieci

mlo&ie2 surowce przekazywane sA do Punkt6w Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych

(PSZOK), przy ul. Przemyslowej 7A lub ul. Transportowej 6. Kuzdy ucz€shik, kt6ry dostarczy surowce

wt6me otrz),ma od pracownika PSZOK-u tzvi. ,,EKO Punkty". Pracownik zapisuje kilogramy oddanej
frakcji odpadu do dziennika z dokladno6ciq do dw6ch miejsc po przecinku na konto plac6wki oSwiatowej

do kt6rej uczgszcza pnekanj1cy surowce. Ewidencja przekazanych odpad6w przez przedszkolak6w

i ucmi6w placowek oSwiatowych prowadzona jest w PSZOK-ach przez

operutoru systemu. Ucz€stnicy

konkursu przekanj4 otrzymane,,EKO PUNKTY" koordl.natorowi w przedszkolu lub w szkole, gdzie
prowa&ona jest ewidencja indywidulana kaZdego uczestnika konkursu. Nagra&ane s4 plac6wki poprzez

wyliczenie #edniej ilodci zebranych surowc6w wt6rnych przypadaj4ca na jednego ucznia (spos6b
obliczania:

iloic zebranych surowc6w podzielona przez calkowitq liczbg uczni6w /przedszkolak6w

w danej plac6wce o5wiatowej). Ka2da z frakcji oceniana jest osobno. Indywidualnie nagrodzeni zostanq
uczestnicy konkursu (przedszkolaki, uczniowie)
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Zbiorka w kazdej z e.dycji konkursu koficzy sig z dniem 3l maja danego roku,
a rozstrzygrigcie i rozdanie nagr6d nastqpuje w czerwcu. Jednak2e surowce moina pnekazywat
do PSZOK-6w przez cdy rok kalendarzowy, z lym 2e po

3l

maja zaliczane s? na poczet przyszlego roku

szkolnego. Celem konkursu jest edukacja ekologicma dzieci

i mlodzie:{ w zakresie zbi6rki surowc6w

fi6rnych poprzez: utrwalenie nawyku systematycnej zbiorki odpad6w i segregacji, utrwalenie wiedzy
o prawidlowym kwalifikowaniu odpad6w do poszczeg6lnych grup surowcow wt6mych

oruz poszuzerie

wiedzy uczestnik6w o mo2liwo6ciach przekazywania odpad6w na terenie Glogowa miedzy innymi do
Punkt6w Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych.

..snrzatanie Swiata"

w trzeci weekend

to

wrzeSnia.

sig na cdym

migd4marodowa karnpania odbywaj4c4

W

ramach

glogowskich szkol podstawowych

i

Swiecie

tej akcji kazdego roku dzieci przedszkolne oraz uczniowie

fuednich sprzqtaj4 ulice oraz tereny zielone naszego miast4 dbaj4c

w ten spos6b o nasze wsp6lne dobro, jakim jest Srodowisko naturalne. Gmina zapewnia uczestnikom
akcji komplety work6w, w tym r6wnie2 worki do selektywnej zbi6rki odpad6w ( niebieski- papier, z6lty

-

plastik, zielony

-

szklo, br4zowy

-

bioodpady ) oraz pokrywa koszty transportu

i utylizacji

odpad6w.

i

rnlodziez sprz4taj4c nasze

miasto ucz4 sig zasad prawidlowej segregacji. Kazda grupa bior4ca udzial

w akcji opr6cz kompletu

GPS Suez dla uczestnik6w akcji zakupuje rgkawiczki jednorazowe. Dzieci

o

work6w do zbi6rki selektywnej otrzlrmuje ulotki informujqce

wlaSciwych zasadach segregacji

odpad6w. Tak wigc akcja ma podw6jn4 korzy6i, sprz4tamy nasze miasto i edukujemy dzieci i mlodzie2.

Dla mieszkairc6w Gminy Miejskiej Glog6w utworzona zostala strona internetowa mvw.czvstvslosow.pl

zgodnie

z

zapisami ustawy, informujqca miewkaric6w

o

systemie gospodarowania odpadami

komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Glog6w. Strona ta informuje mieszka/rc6w jak postgpowa6

z

odpadami komunalnymi,

g&ie

i

w jaki spos6b

przekazy"wac r6zne frakcje odpad6w, kiedy

fimkcjonuj4 PSZOK-i, w jakich terminach odbierane s4 odpady zmieszane

i

te zbierane w

i

jak

spos6b

selekn'rvny oraz jakie uslugi se dostgpne dla mieszkairc6w naszej gminy. itp.

Od 2015 roku funkcjonuje konto na profilu spolecano6ciowym

-

Facebook pod nazwa Dgok Dgok.

Umieszczane s4 tam wszystkie nowhki ekologiczne, ciekawe filmy, konkursy itp. Utworzona zostala

grupa Glogowskie e'Gratowisko adresowana do mieszkaic6w Glogowa
promowanie

i

wspieranie Eko- postaw takich

i

okolic. Celem gupy jest

jak upcykling. W ramach upcyklingu propagowane

wszystkie dzialania nnierzaj4ce do powt6mego wykorrystania odpad6w

i

nadania im nowej wyZszej

wartoSci. ,,Zainspiruj nas swoimi propozycjeni na wykorrystanie przedmiot6w
nowe

icie

s4

w nowy

spos6b. Daj

starlm gatom. Umie66 zdjgcie dodaj post... Pokaz to, co udalo Ci sig stworzy6... A je6li

chcesz sprzedaj !!1" W ramach powt6rnego wykorzystania przedmiot6w umofliwione zostdo dodawanie
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:

ogloszen,

AGD

i

--

ctd;;.k;"d",iror.

__

-_

'_

I

w kt6rych moina sprzedawai, zamieniac, kupowac rzeczy takie jak: odziei meble, sprzgt,

RTV, Lt6re nie s4 jui potrzebne w gospodarstwach domowych, a mog4 przydac sig innym.

Wszystko to po to, by bez przerwy sygnalizowac

i

dawac bodZce do postaw proekologicznym w6rod

mieszkaic6w Glogowa.

..EkoPaka"

-

kampania kierowana do najnrlodszych dzieci szkol podstawowych przy wspolprary

z nauczycielami. Pod haslem ,,EkoPaka - Zamykuty Obieg"
surowc6w, po to aby dzieci rozumialy, Le to, co zostaje z

produkt6w opakowani4

nie Smieci, ale material, z kt6rego mo2na jeszcze stworzyi co( nowego. Eko

zabawowych pudelek, kt6re doryczq r6inych rodzaj6w surowc6w
wprowadza

i

sig

najmlodszych odbiorc6w

w

jest

pokazyvrany

wa.zrre zagadnienia aby

obieg zamknigty

zuZyte elementy

Paka

-

to

to seria edukacyjno-

wt6mych.

Poprzez zabawg

wychowywa6 odpowie&ialnego

wrazliwego ekologicznie konsumenta. Organizatorem kampanii jest INTERSEROH Organizacja

Odzysku Opakowan S.A. zajmuj4ca sig odzyskiem i recyklingiem opakowaf

-

pomagaj4ca tym samym

fimtom redukowai ich negatywny wplyw na rirodowisko. Projekt wspieraj4: Fundacja Rozwoju
Spoleczefistwa Informacyjnego oraz Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komefskiego.

I

l.

Podsumowanie

Ciqgla praca nad ulepszaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
skierowane do naszych mieszkairc6w

w celu podniesienia

i

wszys&ie dzidania

Swiadomo5ci ekologicznej oraz osobistej

odpowiedzialnoSci za Srodowisko, przyczyniaj4 sig do osi4gnigcia przez gming zamierzonych cel6w.

Od 2015 roku Gmina Miejska Glog6w osiqga poziomy ograniczenia masy odpad6w komunalnych
ulegaj4cych biodegradacji przekaz'Twanych

do skladowania zgodnie z

Rozporz4dzeniem Ministra

Srodowiska. Osi4ga poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego urrycia

i

odzysku inn),rni

metodami frakcji odpad6w komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne

i

szHo, osi4ga

r6wnie2 poziom recyklingu prrygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami imych niz
niebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych.

Gmina jest technicznie przygotowana do sprostania coraz bardziej zaostrzaj4cym sig wskalnikom
wydzielenia z masy odpad6w komunalnych odpad6w surowcowych

i

bio. Istotnym

elementem jest

prowadzenie kampanii edukacyjnyclr, kt6re skloni4 mieszkaic6w miasta do powszechnego postgpowania

zgodnego

z

interesem ochrony Srodowiska z jednej strony a

z drugiej strony zapewni

w kolejnych latach odpowiednich wskainik6w selektywnej zbi6rki odpad6w
z odpad6w przekazywanych do skladowani
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