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I. WPROWADZENIE
I.1 Cel i podstawa prawna przygotowania analizy
Przedmiotowe opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Olesno za 2021 r., sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),
gdzie określony został jej wymagany zakres to jest:
1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę 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 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących
odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
8) uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych;
9) masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego
przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego
przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publikacji na stronie BIP-u
urzędu gminy.
II. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy prowadzą przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru
działalności regulowanej.
W 2021 r. wykonawcą umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od mieszkańców Gminy Olesno była firma Remondis Opole Sp. z o.o., wybrana w drodze
przetargu. Umowa z firmą wywozową zawarta była na okres 2 lat. Podwykonawcą firmy
Remondis w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Oleśnie przy ulicy Łysika 1 była firma Eko – Region Sp. z o.o.
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Olesno, przedstawiono
w poniższej tabeli.
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Tabela nr 1. Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
(odbiór odpadów komunalnych - stan na kwiecień 2022 r.)
Lp.

Nazwa firmy

1.

STRACH i SYNOWIE Sp. z. o. o.

2.

Zakład Oczyszczania Miasta
Zbigniew Strach

3.

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

4.

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz
Ładunków Wiesław Strach

5.

FCC Lubliniec Sp. z o.o.

7.

„EKO-REGION” Sp. z o.o.

6.

PZOM Sp. z o.o. Spółka komandytowa

7.

FCC Polska Sp. z o.o.

8.

Firma Handlowo – Usługowa Andrzej
Bajor

9.
10.

Adres

Roman Janicki
Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe
„ADA”
Usługi Komunalne „SOBEK”
Andrzej Sobek

11.

MOTOMIX Łukasz Jeziorowski

12.

P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o.

13.

FBSERWIS S.A.

ul. Bór 169
42-202 Częstochowa
Korzonek 98, 42-274
Konopiska
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole
42-224 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 6/94
ul. Przemysłowa 5
42-700 Lubliniec
ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów
ul. Przemysłowa 7, 42-274
Konopiska
ul. Lecha 10, 41-800
Zabrze
ul. Sadowa 10,
Wancerzów, 42-244
Mstów;
Filia Częstochowa: ul.
Ogrodowa 64a,
42-202 Częstochowa
ul. Jana Matejki 31
46 – 300 Olesno
ul. Powstańców Śl. 7
46 – 200 Kluczbork
ul. Kluczborska 30
46 – 300 Olesno
ul. Św. Jerzego 1a
48-303 Nysa
ul. Siedmiogrodzka 9
01 – 204 Warszawa

Numer
rejestru
1/2012
3/2012
4/2012
6/2012
8/2012
9/2012
10/2012
12/2012

2/2013

2/2014
1/2015
1/2016
2/2016
3/2019

III. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy
Olesno w roku 2021 określały następujące uchwały, podjęte przez Radę Miejską w Oleśnie:
 Nr XLIII/381/21 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Olesno,
 Nr XXII/177/20 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Olesno,
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 Nr VII/50/2015 z dnia 12 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 Nr XLIII/319/21 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,
w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych,
 Nr XXI/171/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.
Każda gmina zobowiązana jest ustawowo do składania marszałkowi województwa oraz
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznych sprawozdań z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Gmina Olesno dopełniła tego obowiązku
zarówno w stosunku do 2021 r. jak i do lat wcześniejszych (2012-2020). Sprawozdania za lata
2019 - 2021 zostały złożone elektronicznie, za pomocą systemu BDO.
III.1 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Olesno uległa zmianie na
skutek wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa szczegółowy sposób selektywnego zbierania
czterech frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony.
Gmina Olesno dostosowała się do wymogów jakie stawia w/w rozporządzenie.
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Olesno w 2021 r. zorganizowana była
i funkcjonowała w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów:
 w zabudowie jednorodzinnej:
- odpady z metalu i tworzyw sztucznych,
- odpady ze szkła,
- odpady z papieru i makulatury,
- zmieszane odpady komunalne,
- odpady ulegające biodegradacji (również możliwość własnego zagospodarowania
w przydomowym kompostowniku).
 w zabudowie wielorodzinnej:
- odpady z metalu i tworzyw sztucznych,
- odpady ze szkła,
- odpady z papieru i makulatury,
- zmieszane odpady komunalne,
- odpady ulegające biodegradacji.
Przeterminowane lekarstwa można było oddawać do wybranych aptek, natomiast zużyte baterie
i akumulatory, do punktów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami (placówki oświatowe
oraz budynki użyteczności publicznej, dyskonty).
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany był sprzed
posesji, w systemie akcyjnym – 3 razy do roku.
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Na stronie internetowej gminy www.olesno.pl – podany jest także wykaz punktów zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmujących zużyty sprzęt przy zakupie
nowego sprzętu tego samego typu (sztuka za sztukę). Dodatkowo w dyskontach rozstawione są
ogólnodostępne pojemniki na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Pozostałe frakcje odpadów można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który działa na terenie Gminy Olesno od 02.2015 r. PSZOK zlokalizowany jest
przy obecnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu. Do
PSZOK-u można oddawać odpady z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla
środowiska zagospodarowane. Daje to możliwość zwiększenia odzysku odpadów
opakowaniowych, wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych i wyeliminowania dzikich wysypisk.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można dostarczać we
własnym zakresie i na własny koszt tzw. odpady problemowe, a więc odpady, których nie
można składować:
- odpady niebezpieczne, w tym:
 zużyte baterie,
 żarówki,
 świetlówki,
 przeterminowane lekarstwa,
 zużyte akumulatory,
 oleje,
 smary,
 opony,
 opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych (farby, lakiery, rozpuszczalniki,
oleje przepracowane),
 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce materace,
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itd.),
- odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych
wykonywanych we własnym zakresie, w ilości do 1500 kg na osobę w gospodarstwie
domowym w rozliczeniu 3 letnim,
- odpady zielone z ogrodów (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
- papier i tektura (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
- odpady opakowaniowe ze szkła (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
- tworzywa sztuczne i metale (nadmiar ze zbiórki „u źródła"),
- odpady problemowe typu: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny,
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety)
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
- w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 – 16:00,
- we wtorek od 10:00 – 18:00,
- w każdą sobotę od 8:00 – 14:00
Segregacja poszczególnych frakcji odpadów w Gminie Olesno odbywa się do pojemników, za
wyjątkiem papieru i tektury, które zbierane są do worków. Ten sposób gromadzenia papieru
występuje tylko w zabudowie jednorodzinnej.
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Na terenie Gminy Olesno odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości można
gromadzić w następujących rodzajach pojemników:
1) pojemniki na odpady o pojemności od 80 l do 1100 l,
2) worki 120 l,
3) kontenery o pojemności od 1,5 m3 do 7 m3,
4) inne specjalistyczne pojemniki i kontenery (np. big-bag, kontenery na gruz).
Kolor pojemnika/worka oraz rodzaj gromadzonego w nim odpadu przedstawiono w poniższym
zestawieniu.
Tabela nr 2. Kolory pojemników/worków w zależności od rodzaju gromadzonych odpadów
Kolor pojemnika na odpady

Rodzaj odpadu

Czarny

Odpady zmieszane

Żółty

Tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe

Zielony

Szkło kolorowe i bezbarwne

Niebieski

Papier i tektura

Brązowy

Bioodpady oraz odpady zielone

III.2 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
W poniższej tabeli przedstawiono częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych z terenu gminy Olesno obowiązującą w 2021 roku. Częstotliwości zostały
określone w uchwale Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXVIII/237/20 z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych
i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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Tabela nr 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w Gminie Olesno
Grupa odpadów

Rodzaje odpadów

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

zbiórka "u źródła"
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż raz w tygodniu
zbiórka "u źródła"

nie rzadziej niż raz na kwartał
zbiórka "u źródła"

nie rzadziej niż raz na miesiąc
zbiórka "u źródła"

nie rzadziej niż raz na miesiąc
zbiórka "u źródła"

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu
zbiórka "u źródła"

Bezbarwne i kolorowe

nie rzadziej niż raz na kwartał
zbiórka "u źródła"

nie rzadziej niż raz na miesiąc
zbiórka "u źródła"

Odpady zielone

nie rzadziej niż co 10 dni – sezon letni*
nie rzadziej niż raz na miesiąc – sezon zimowy*
zbiórka "u źródła" w ilości nie większej niż
pojemność dostarczonego pojemnika
Przez cały rok samodzielnie do PSZOK

Do PSZOK

Bioodpady

nie rzadziej niż co 10 dni – sezon letni*
nie rzadziej niż raz na miesiąc – sezon zimowy*
zbiórka "u źródła"

nie rzadziej niż co 7 dni – sezon letni*
nie rzadziej niż raz na miesiąc – sezon zimowy*
zbiórka "u źródła" lub do PSZOK

Odpady komunalne zmieszane
(niesegregowane odpady komunalne)
Odpady z papieru

Rodzaj zabudowy

Papier i tektura
Tworzywa sztuczne

Odpady z tworzyw sztucznych i
metali

Metal
Opakowania wielomateriałowe

Odpady szklane
Odpady ulegające biodegradacji
*zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Olesno sezon letni obejmuje okres
od 1 kwietnia do 31 października
a sezon zimowy od 1 listopada do 31
marca

Zbiórka trzy razy do roku "u źródła"
Przez cały rok samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady wielkogabarytowe

Odpady niebezpieczne

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Zbiórka trzy razy do roku "u źródła"
Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zużyte baterie i akumulatory

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Chemikalia

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przeterminowane leki

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zużyte opony z samochodów osobowych

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady budowlano - remontowe

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w ilości do 1500 kg od osoby w gospodarstwie domowym w rozliczeniu trzyletnim

Odpady tekstyliów i odzieży

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

*Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno sezon letni obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 października a sezon zimowy od 1 listopada do 31 marca
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III.3 Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych w Gminie Olesno zależy od ilości osób zamieszkujących. Obowiązujące od
1 marca 2020 roku stawki opłat, jakie mieszkańcy są zobowiązani ponosić na rzecz gminy
w zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały przyjęte przez Radę
Miejską w Oleśnie Uchwałą Nr XXI/171/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Uchwała ta
zniosła możliwość braku segregacji. Od tej pory wszyscy właściciele nieruchomości mieli
i mają obowiązek segregowania odpadów, do którego zobligowała ich nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Konsekwencją w/w obowiązku była
konieczność złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie
segregowali odpadów komunalnych. Nowelizacja ustawy określiła również sposób
postępowania w przypadku osób, które nie będą wywiązywać się z obowiązku segregowania
odpadów. W takiej sytuacji zostanie naliczona podwyższona opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Gmina Olesno wprowadziła również częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi tych mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy kompostują
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
Tabela nr 4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi z terenu nieruchomości zamieszkałych

Lp.
1.
2.

3.

Sposób zbierania i odbierania
odpadów komunalnych
selektywny
zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

Kwota za 1
mieszkańca
[zł/miesiąc]
28,00

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

4,00

opłata podwyższona w przypadku nie wywiązywania się
z obowiązku segregowania odpadów

58,00

III.4 Liczba 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.
W 2021 r. nie wydano żadnej decyzji na podstawie art. 6 ust. 6-12 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
III.5 Edukacja ekologiczna
Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu gospodarki odpadami prowadzona na terenie
gminy Olesno w 2021 r., związana była przede wszystkim z podnoszeniem świadomości
ekologicznej mieszkańców. Duży problem w gminie stanowi spalanie odpadów. Działania
edukacyjne realizowane były poprzez:
 wydruk i rozwieszenie na tablicach ogłoszeń plakatów informacyjnych na temat
segregacji odpadów,
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zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie BIP
informacji związanych z gospodarką odpadami,
wydruk i rozniesienie ulotek związanych z segregacją i spalaniem odpadów.

IV. ILOŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW W 2021 r.
Na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach podmiotów odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono zestawienie ilości
poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z terenu Gminy Olesno w 2021 r., które obrazuje
poniższa tabela. Dla porównania w zestawieniu ujęto również dane za lata 2014 – 2021.
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Tabela nr 5. Zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych i zebranych z terenu Gminy Olesno w 2021 r. z podziałem na
poszczególne frakcje
Masa odpadów komunalnych [Mg]
Kod
odpadów

Nazwa

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

126,030

394,100

401,888

293,772

414,309

418,553

419,980

465,680

0

27,200

51,039

74,070

82,282

100,027

111,770

104,880

15 01 01

Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania z papieru u tektury

15 01 07

Opakowania ze szkła

107,730

315,300

344,844

311,492

325,744

373,390

370,770

413,900

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

0

20,300

40,431

74,293

35,5736

5,580

0,410

0

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

0

0

1,700

7,988

4,3671

0

0

0

15 01 04

Opakowania z metali

0

0

0,400

31,492

17,0276

35,292

10,488

11,333

20 01 01

Papier i tektura

128,320

0

0

0

0

0

7,722

4,940

20 01 02

Szkło

223,730

0

0

0

0

0

0

0

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35

14,160

8,900

2,540

5,550

1,880

5,780

6,100

6,520

15 01 06

11

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01
23 zawierające niebezpieczne
składniki

0

0

2,580

3,800

1,920

0,452

1,500

1,180

20 01 39

Tworzywa sztuczne

170,240

0

0

0

0

0

7,802

4,610

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

377,400

0

0

0

0

0

0

71,240

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

18,340

456,800

584,260

637,260

664,960

674,780

801,120

766,500

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

3 438,200

3 468,200

3 505,867

3 805,340

3 927,440

3 848,480

3 798,632

3 817,120

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

126,550

158,200

242,200

275,48

336,840

409,880

551,800

556,940

0

0,050

0,120

0,015

0,015

0,140

0,130

0,100

0

0

0,435

0,279

0,024

0,400

0,185

0,260

20 01 21*
20 01 32

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć
Leki inne niż wymienione
w 20 01 31

20 01 13*

Rozpuszczalniki

0

0

0,450

0

0

0

0

0

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie

0

0

0,080

0,050

0

0,040

0

0

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33

0

0

0

0,080

0

0,010

0,040

0

12

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje
niebezpieczne

0

0

0,770

2,330

0,200

2,120

0,830

1,01

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

0

0

0

0,200

0,050

0

0,440

0

20 03 99

Odpady komunalne
nie wymienione
w innych podgrupach

0

0

0

0,960

0

0

11,400

0

4 730,700

4 849,050

5 179,604

5 524,451

5 812,6323

5 874,924

6 101,119

6 226,213

Razem – odpady komunalne łącznie z
frakcjami gromadzonymi selektywnie

Odpady nie ujęte w innych grupach
16 01 03

Zużyte opony

0

1,700

9,100

3,450

3,820

4,220

6,480

5,300

16 05 09

Zużyte chemikalia

0

0,100

0

0

0

0

0

0

17 04 05

Żelazo i stal

0

0

0,100

0

0

0

0

0

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe;
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych

0

0

0

0

0

0

0,320

0

0

1,800

9,200

3,450

3,820

4,220

6,800

5,300

0

0

13,880

0

Razem – odpady nie ujęte w innych
grupach

Odpady budowlano – remontowe z sektora komunalnego
17 03 80

Odpadowa papa

0

11,200

0

13

0

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06

0

153,300

38,160

23,180

44,760

12,960

21,160

0

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01,
17 09 02, 17 09 03

0

89,100

80,330

117,980

206,940

241,460

126,620

129,680

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów

0

0

57,340

33,020

35,500

85,520

211,960

342,650

17 01 02

Gruz ceglany

0

0

166,460

204,380

334,180

359,180

74,100

0

0

253,500

342,290

378,560

621,380

698,920

447,720

472,330

4 730,7

5 104,35

5 531,094

5 732,281

6 437,8323

6 578,064

6 555,639

6 703,843

Razem – odpady budowlano - remontowe
ODPADY ODEBRANE Z TERENU
GMINY OGÓŁEM
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W roku 2021 na terenie Gminy Olesno zebrano łącznie 3 817,120 Mg odpadów
komunalnych w postaci zmieszanej. Masa odpadów, która została poddana przetworzeniu, w
procesie odzysku R12, wyniosła 3 817,120 Mg. Po przetworzeniu 37,6273 Mg zostało
poddanych składowaniu (proces D5).
Najwięcej zmieszanych odpadów komunalnych skierowano do instalacji komunalnej w Opolu
3434,04 Mg.
W 2021 roku na terenie Gminy Olesno selektywnie zebranych zostało 837,74 Mg odpadów
ulegających biodegradacji, które nie zostały skierowane do składowania. Cała ilość przekazana
została do kompostowania (837,74 Mg).
Z powyższej tabeli wynika, iż ilość odpadów komunalnych (tylko odpady z grupy 20
i opakowaniowe z grupy 15) wzrosła w 2021 r. w stosunku do 2020 r. o ok. 2,05%
(125,094 Mg). Natomiast ogólna ilość odpadów zebranych z sektora komunalnego (a więc
również odpady z grup 13, 16, 17 i 19) w analizowanym okresie również wzrosła o ok. 5,5 %
(24,61 Mg).
IV.1 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do
termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do
termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
W 2021 roku z terenu gminy odebrano zebrano 6, 31 Mg odpadów, które poddano spaleniu.
Tabela nr 6. Zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych poddanych
termicznemu przekształceniu

Rodzaj odpadu

Masa
odpadu
[Mg]

Proces
zagospodarowania

16 01 03

Zużyte opony

5,3

R1

20 01 27*

Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice
zawierające substancje
niebezpieczne

1,01

R1

Kod
odpadu

Nazwa i adres instalacji
Instalacja do współspalania
odpadów Cementownia
Górażdże ul. Cementowa 1
Instalacja termicznego
przekształcania odpadów
„SARPIA” Dąbrowa
Górnicza Remondis Sp.
z o.o. Oddział w Dąbrowie
Górniczej

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy
odpadów komunalnych wytworzonych (6 703,843 Mg) na terenie gminy jest znikomy, stanowi
ułamkowy procent i nie ma większego znaczenia.
V. WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU
W 2021 roku weszło w życie nowe rozporządzenie określające sposób obliczania
poziomów recyklingu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) został zniesiony
obowiązek osiągnięcia przez gminę poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Przytoczone rozporządzenie
zmienia w znaczącej mierze sposób obliczania poziomów.
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Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wiążą się
ściśle z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), które określa wysokość poziomów
recyklingu, jakie gmina zobowiązana jest osiągnąć w 2021 rok, a także w kolejnych latach.
Poziomy recyklingu przewidziane do osiągnięcia w poszczególnych latach uwzględnia
poniższa tabela.
Tabela nr 7. Wymagane poziomy recyklingu w latach 2021 – 2035
Poszczególne lata
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
kolejne

Poziom
przygotowania
do
ponownego
i recyklingu odpadów komunalnych (co najmniej)
20% wagowo
25% wagowo
35% wagowo
45% wagowo
55% wagowo
56% wagowo
57% wagowo
58% wagowo
59% wagowo
60% wagowo
61% wagowo
62% wagowo
63% wagowo
64% wagowo
65% wagowo
65% wagowo

użycia

W przypadku poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania sposób wyliczenia nie uległ zmianie. Przytoczony poziom oblicza
się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
V.1 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania
Minister Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412)
określił sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w
poszczególnych latach. Powyższe rozporządzenie niestety nie określa poziomu ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za
rok 2021. Do chwili obecnej nie został wydany i opublikowany dokument określający poziom
za rok poprzedni oraz lata następne.
V.1.1 Obliczenie masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.
OUB1995 = (0,155 * Lm + 0,047 * Lw) * Uo
= (0,155 * 10 669+ 0,047 * 9 522) * 0,75= 2 105,879 * 0,75 = 1 579,41 [Mg]
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gdzie:
OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.
[Mg];
Lm - liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego
Urzędu Statystycznego;
Lw - liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu
Statystycznego;
Uo - udział gminy/podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z
właścicielem nieruchomości, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), w rynku
usług w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy, stanowiący iloraz masy
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych przez gminę/podmiot
odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i łącznej
masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy, w roku poprzedzającym dany rok
sprawozdawczy; jeżeli w danym roku sprawozdawczym udział gminy/podmiotu odbierającego
odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w rynku usług
zwiększy lub zmniejszy się w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego, udział
gminy/podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem
nieruchomości stanowi iloraz masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
odebranych przez gminę/podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z
właścicielem nieruchomości i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy,
w ostatnim półroczu poprzedzającym dany rok sprawozdawczy
V.1.2. Obliczenie masy odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i
przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku
sprawozdawczym, przekazanych do składowania
MOUBR=(MMR x UM)+(MWR x UW)+  (MSRi x USi)+(MBR x UB)+(MBR1 x UB1)+(MBR2 x UB2)=
i=1
i=1
= 0 + 0 + 0 + 0 +(37,6273* 0,4) + (95,4537 * 0,4) + 0= 53,231 [Mg]
gdzie:
MOUBR - masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych
ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku sprawozdawczym,
przekazanych do składowania [Mg];
MMR - masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
odebranych na obszarze miast w danym roku sprawozdawczym, przekazanych do składowania,
w przypadku wystąpienia niezgodnego z prawem składowania tych odpadów bez
przetworzenia [Mg];
MWR - masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
odebranych na obszarze wsi w danym roku sprawozdawczym, przekazanych do składowania,
w przypadku wystąpienia niezgodnego z prawem składowania tych odpadów bez
przetworzenia [Mg];
UM - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 dla miast wynoszący 0,57;
UW - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 dla wsi wynoszący 0,48;
MSRi - masa selektywnie zebranych i odebranych odpadów ulegających biodegradacji ze
strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku sprawozdawczym,
przekazanych do składowania [Mg];
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USi - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych i odebranych
odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla
poszczególnych rodzajów odpadów według kodu:
dla i=1 20 01 01 (papier i tektura) - 1,00,
dla i=2 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) - 1,00,
dla i=3 20 01 10 (odzież) - 0,50,
dla i=4 20 01 11 (tekstylia) - 0,50,
dla i=5 20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne) - 1,00,
dla i=6 20 01 38 (drewno inne niż wymienione w 20 01 37) - 0,50,
dla i=7 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) - 1,00,
dla i=8 20 03 02 (odpady z targowisk) - 1,00,
dla i=9 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) - 1,00,
dla i=10 15 01 03 (opakowania z drewna) - 1,00,
dla i=11 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) - 0,40,
dla i=12 ex 9 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) w części zawierającej papier,
tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych - 0,50,
dla i=13 ex 10 15 01 09 (opakowania z tekstyliów) z włókien naturalnych - 0,50,
dla i=14 19 12 01 (papier i tektura) - 1,00,
dla i=15 19 12 07 (drewno inne niż wymienione w 19 12 06) - 0,50,
dla i=16 19 12 08 (tekstylia) - 0,50;
MBR1 - masa odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), zawierająca
odpady ulegające biodegradacji, powstała z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości
powyżej 80 mm przekazanych do składowania [Mg];
MBR2 - masa odpadów o kodzie 19 12 12 - (inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), zawierająca
odpady ulegające biodegradacji, powstała z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości co
najmniej od 0 do 80 mm przekazanych do składowania [Mg];
UB1 - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów o kodzie 19 12 12 (inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości powyżej
80 mm przekazanych do składowania wynoszący 0,40
UB2 - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów o kodzie 19 12 12 (inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości co najmniej
od 0 do 80 mm, wynoszący w zależności od wartości parametru AT4, rozumianej jako
aktywność oddychania - parametr wyrażający zapotrzebowanie na tlen przez próbkę odpadów
w ciągu 4 dni
V.1.3. Obliczenie osiągniętego w roku rozliczeniowym poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
TR = (MOUBR * 100) / OUB1995 * D = (53,231 * 100) / 1579,41 *0,66 =
= 5 323,1/ 1 042,41 = 5,1≈ 5 [%]
gdzie:
TR - osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, [%];
MOUBR - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru gminy
w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg];
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OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.
[Mg].
D - wskaźnik uwzględniający zmiany demograficzne mieszkańców gminy wyliczony według
wzoru:
D = LR / L1995 = 13 199 / 20 221 = 0,65
gdzie:
LR - liczba mieszkańców na obszarze gminy w danym roku, zgodnie z danymi pochodzącymi
z rejestru mieszkańców, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.
U. z 2017 r. poz. 657 i 2286), lub na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez
właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
L1995 - liczba mieszkańców na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu
Statystycznego w 1995 r. (liczba osób zamieszkałych według stanu na dzień 31 grudnia 1995
r.)
Uwaga!
jeżeli TR = PR albo TR < PR - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku został osiągnięty,
gdzie:
PR - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%]
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania (TR) osiągnął wartość na poziomie 5%, czyli poniżej poziomu dopuszczalnego
(35%). Tym samym w analizowanym okresie Gmina spełniła zapisy ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz.
888 z późn. zm.).
V.2 Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).
Minister Klimatu i Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu
obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych (Dz.U.2021.poz.1530) określił sposób obliczenia poziomów przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
P = Mr/Mw × 100%

gdzie:
P - oznacza poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,
wyrażony w %,
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Mr - oznacza łączną masę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi, wyrażoną w Mg,
Mw - oznacza łączną masę wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg.
P = 1 226,5328/6 226,613 × 100% = 20,18%
Zgodnie ze sposobem obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych wynikającym z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U.2021.poz.1530) oraz ustawą z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z
późn. zm.) wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych dla 2021 r. wynosi co najmniej 20% wagowo.
Wyliczony dla 2021 r. wskaźnik osiągnął wartość 20,18%, co pozwoliło Gminie spełnić zapisy
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021
r. poz. 888 z późn.zm.).
VI. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W ślad za nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579), która weszła w
życie w dniu 6 września 2019 r. został zniesiony podział na Regiony Gospodarki Odpadami
Komunalnymi. Jednocześnie zlikwidowano zakaz przetwarzania odebranych odpadów
komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych poza granicami wspomnianych regionów. Instalacje Komunalne zastąpiły
Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Z uwagi na brak regionów zostały zniesione również instalacje zastępcze.
VII. ILOŚĆ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNOBIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA
Podmioty, które złożyły roczne sprawozdania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości wykazały, iż w latach 2014-2021 - po przetwarzaniu na instalacji
MBP zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 powstał balast o kodzie 19 12 12,
który został przekazany do składowania. Nastąpił znaczny spadek ilości powstałego balastu
w 2021 r. w stosunku do 2020 r. o prawie 90,00% (334,5677 Mg), co miało duży wpływ na
osiągnięcie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania:
- dla 2015 r. poziom wyniósł 40,76% - poniżej poziomu dopuszczalnego, wynoszącego dla
2015 r.:50%
- dla 2016 r. poziom wyniósł 0% - znacząco poniżej poziomu dopuszczalnego, wynoszącego
dla 2016 r.:45%
- dla 2017 r. poziom wyniósł 30,46% - poniżej poziomu dopuszczalnego, który dla 2017 r.
wynosi 45%
- dla 2018 r. poziom wyniósł 13,95% - poniżej poziomu dopuszczalnego, który dla 2018 r.
wynosi 40%
- dla 2019 r. poziom wyniósł 39,00% - poniżej poziomu dopuszczalnego, który dla 2019 r.
wynosi 40%
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- dla 2020 r. poziom wyniósł 31,00% - poniżej poziomu dopuszczalnego, który dla 2020 r., do
dnia 16 lipca wynosi 35%
W 2021 r. - w wyniku segregacji odpadów zebranych selektywnie oraz przetwarzania na
instalacji MBP zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, powstał balast
przeznaczony do składowania. Ilość balastu w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się
znacząco. Fakt ten nie miał istotny wpływ na wysokość osiągniętego poziomu ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, który
w 2021 r. wyniósł 5%.
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Tabela nr 8. Ilość powstałych pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz z sortowania odpadów zmieszanych poddanych
składowaniu w latach 2014-2021
Kod
odpadów

Masa odpadów [Mg]

Rodzaj odpadów

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

566,61

330,72

976,4608

744,3831

37,6273

z odpadów zmieszanych
19 12 12

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

19 12 12

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

1 895,80

1 642,80

0

z odpadów zebranych selektywnie

Razem

0

0

0

0

22,4586

20,4282

40,8395

95,4537

1 895,80

1 642,80

0

566,61

353,1786

996,889

785,2226

133,081
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Rysunek nr 1. Pozostałości z sortowania (19 12 12) poddane składowaniu w stosunku do
zebranych zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) w latach 2014-2021 r.
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Pozostałości z sortowania (19 12 12) poddane składowaniu [Mg]

VIII. KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
Koszty poniesione przez Gminę w związku z zawartą umową na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły:
4 412 729,05 złotych. Łącznie na prowadzenie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy
Olesno w roku 2021 wydano 4 479 085,32 zł.
Wpływy do budżetu Gminy Olesno związane z poborem opłat śmieciowych w roku 2021
wyniosły 3 845 678,20 zł.
Różnica pomiędzy poniesionymi kosztami, a otrzymanymi wpływami z tytułu świadczenia
usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wyniosła 633 407,12 zł.
Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie wynosiło 170 958,85 zł. W stosunku do tych właścicieli
nieruchomości wysyłane są upomnienia (wysłano 792 upomnień na kwotę 203 183,38 zł).
W przypadku dalszego zadłużenia wystawiane są tytuły wykonawcze (wystawiono 72 tytułów
na kwotę 63 022,52 zł).
Tabela nr 9. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2021 r.
Rodzaj kosztów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Program komputerowy
Edukacja ekologiczna
Prowadzenie PSZOK
RAZEM 2021 r.
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Kwota [zł]
4 412 729,05
13 068,12
303,81
52 984,34
4 479 085,32

IX. LICZBA MIESZKAŃCÓW OBJĘTA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców prowadzonego przez Urząd
Miejski w Oleśnie - liczba mieszkańców gminy na koniec 2021 r. wyniosła 16 858 osób,
z czego:
 8 795 osoby zamieszkiwały w mieście,
 8 063 osoby zamieszkiwały na terenach wiejskich.
Natomiast na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli
nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
gminnym systemem gospodarki odpadami objętych zostało 13 281 osób, z czego:
 7 113 – w mieście
 6 168 – na terenach wiejskich
X. POTRZEBY INWESTYCYJNE
Wśród potrzeb inwestycyjnych mających na celu dalsze usprawnienie funkcjonującego
na terenie gminy Olesno systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wskazuje się
kontynuowanie działań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego
postępowania z wytwarzanymi odpadami - szczególnie w odniesieniu do selektywnej zbiórki
odpadów oraz do ich spalania. Gmina planuje również wprowadzenie koszy na segregację w
swoich jednostkach podległych np. stadion miejski, biblioteka miejska czy budynek urzędu
miejskiego.
XI. PODSUMOWANIE
Na podstawie pozyskanych danych oraz informacji, w tym również w oparciu o roczne
„Sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi”, wyciągnięto następujące wnioski:
 Gmina spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021.poz. 888 z późn.zm.) w odniesieniu do wymaganych
poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
pochodzących z sektora komunalnego oraz dopuszczalnego poziomu redukcji masy
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
- poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 20,18%
wagowo - powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 20% dla 2021 r.,
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania – 5%
 z terenu Gminy odebrano i zebrano 6 226,213 Mg odpadów komunalnych - (z grupy 20
i opakowaniowych z grupy 15) – stanowi to o ok. 2% (125,094 Mg) więcej niż
w 2020 r., z tego:
- jako odpady zmieszane odebrano 3 817,120 Mg - o ok. 0,5 % (18,488 Mg) więcej niż
w 2020 r.,
- odpadów selektywnych (bez grupy 17) zebrano 2 414,393 Mg - o ok. 4,5 % (105,106 Mg)
więcej niż w 2020 r.
- zaobserwowano wzrost odpadów budowlano – remontowych i gruzu (grupa 17) 472,33 Mg –
o ok. 5,5% (24,61 Mg) więcej w stosunku do 2020 r.
- zaobserwowano również nieznaczny wzrost odpadów wielkogabarytowych 556,94 Mg
o ok. 34,62% (5,140 Mg) więcej w stosunku do roku 2020.
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- odebrane w 2021 r. z terenu Gminy zmieszane odpady komunalne trafiły w większości do instalacji

komunalnej w Opolu (3 434,04 Mg). Można zaobserwować fakt, iż bardziej opłacalną opcją
dla firmy jest zawożenie odpadów do instalacji, która biorąc pod uwagę odległość nie jest
instalacją najbliżej położną względem gminy.
- pozostała ilość odpadów zmieszanych trafiła do trzech instalacji: do Gotartowa
(370,40 Mg), do Dylowa (3,54 Mg) oraz do Zabrza (9,140 Mg)
- rozbieżność pomiędzy liczbą ludności zarejestrowaną w Urzędzie Gminy na pobyt stały
a liczbą ludności wynikającą ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wyniosła
ok. 21,22% (3 577 osób).
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021. poz. 888
z późn. zm.).
W obliczeniach wykorzystano dane zawarte w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotyczy to wyliczenia poziomu redukcji
masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomu
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Obliczenia
przeprowadza się na podstawie sprawozdań rocznych sporządzonych przez firmy odbierające
odpady od właścicieli nieruchomości, a więc uzależnione są one od wiarygodności danych
przedstawionych przez te przedsiębiorstwa.
Należy wspomnieć, iż poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych - obliczany jest w oparciu o dane, pochodzące ze sprawozdań składanych przez
firmy wywozowe. Tym samym rachunki w odniesieniu do tej wielkości są rzeczywiste, a nie
jak do tej pory, z góry obarczone błędem (z uwagi na podawany przez Główny Urząd
Statystyczny (uśredniony dla całego województwa opolskiego) jednostkowy wskaźnik
wytwarzania odpadów komunalnych.
Do chwili obecnej nie zostały wydane regulacje prawne, które w jasny sposób określałyby
poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania jaki
należało osiągnąć w 2021 roku.
Wydane nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) zniosło obowiązek osiągnięcia przez gminę
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych.
Powyższe informacje zebrano w tabeli, w której dla porównania wyszczególniono również
dane z lat 2014-2021.
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Tabela nr 10. Zestawienie osiągniętych i dopuszczalnych/wymaganych poziomów redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu odpadów komunalnych, w latach 2014-2021
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-
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-

-
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W wyniku przeprowadzonej analizy z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami pochodzącymi z sektora komunalnego należy wyszczególnić następujące kierunki
działań:
 kontynuacja edukacji ekologicznej związanej z gospodarką odpadami komunalnymi
mającej na celu:
- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania
z wytwarzanymi odpadami - głównie w odniesieniu do segregacji odpadów,
- szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych,
- zwiększenie świadomości dotyczącej konieczności selektywnej zbiórki odpadów
niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, aby ograniczyć ich
składowanie oraz ewentualne ich przedostanie się do środowiska,
 dalszy wzrost ilości odpadów, zbieranych w sposób selektywny, celem osiągnięcia
przez Gminę w przyszłych latach - wymaganego poziomu przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,
 egzekwowanie od firm odbierających odpady rzetelnych informacji zawieranych
w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi; dotyczy to przede wszystkim informacji na temat wysegregowanych
odpadów komunalnych,
 prowadzenie na większą skalę zbiórki kuchennych odpadów ulegających biodegradacji
oraz odpadów zielonych (np. trawa, liście, gałęzie).
Zebrane na etapie opracowania dane, przedstawione zostały w formie graficznej (wykresy)
i tabelarycznej wraz ze stosownymi komentarzami. Wielkości zbiórek poszczególnych frakcji
odpadowych z analizowanego 2021 r. porównano z wartościami z lat 2014-2020.
Rysunek nr 2 Ilość odpadów komunalnych zebranych w latach 2014-2021
z wyszczególnieniem odpadów zmieszanych (20 03 01) oraz odpadów zebranych w sposób
selektywny
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Tabela nr 11. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Olesno w latach
2014-2021 z wyszczególnieniem odpadów zmieszanych (20 03 01) oraz odpadów zebranych
w sposób selektywny

Rok

Masa
zebranych
odpadów
komunalnych
(ogółem)
[Mg]

Masa
odpadów
komunalnych
zebranych
jako
zmieszane
[Mg]

Udział
odpadów
komunalnych
zebranych
jako
zmieszane w
ogólnej masie
zebranych
odpadów
komunalnych
[%]

2014

4 730,7

3 438,2

72,7

1 292,5

27,3

2015

5 104,4

3 468,2

67,9

1 636,2

32,1

2016

5 531,094

3 505,867

63,4

2 025,227

36,6

2017

5 732,281

3 805,34

66,4

1 926,941

33,6

2018

6 437,8323

3 908,52

60,7

2 529,312

39,3

2019

6 542,772

3 848,48

58,8

2 694,292

41,2

2020

6 545,151

3 798,632

58,0

2 746,519

42,0

2021

6 703,843

3 817,120

56,9

2 886,723

43,1

Masa
odpadów
komunalnych
zebranych
selektywnie
[Mg]

Udział
odpadów
komunalnych
zebranych
selektywnie w
ogólnej masie
zebranych
odpadów
komunalnych
[%]

Na podstawie przedstawionych danych, wyraźnie widać wzrost ilości zebranych odpadów
komunalnych w 2021 r. w stosunku do 2020 r:
 ogólna masa zebranych odpadów komunalnych - wzrost o ok. 2,4%,
 masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane (o kodzie 20 03 01) - wzrost o
ok. 0,5%,
 masa odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny - wzrost o ok. 5,1%.
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Rysunek nr 3 Ilość surowców wtórnych pochodzących z sektora komunalnego, zebranych
w latach 2014-2021
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W 2021 r. nastąpił wzrost ilości zebranych surowców wtórnych w stosunku do 2020 r. o ok.
5,1%. Dużą część tych odpadów stanowił gruz i odpady budowlano-remontowe oraz odpady
wielkogabarytowe.
Rysunek nr 4. Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z sektora
komunalnego zebranych w latach 2014-2021
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Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych z sektora komunalnego, niezmiennie
uzależniona jest od ilości remontów przeprowadzanych w danym roku przez mieszkańców
gminy Olesno.
Z powyższego wykresu wynika, iż w 2021 r. z terenu gminy Olesno zebrano nieznacznie więcej
odpadów budowlanych i rozbiórkowych niż w 2020 r. (o ok. 5,5%).
Zebrane w 2021 r. odpady z tej grupy w zdecydowanej większości - podobnie jak
w poprzednich latach - zostały w 100% zagospodarowane w sposób inny niż składowanie.
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