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I. WPROWADZENIE 
 
I.1.CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZYGOTOWANIA ANALIZY CEL 
 

Przedmiotowy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Głubczyce 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 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm. ), gdzie określony został jej 
wymagany zakres. 
W niniejszej analizie odniesiono się m. in. do: 

• ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Głubczyce, 
• możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

• potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
• 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; 

• liczbę mieszkańców; 
• 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; 
• 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 mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

• uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych. 

•  
 
I.2. REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
 

Podczas sporządzania niniejszej analizy opierano się na dokumentach o charakterze strategicznym oraz 
ustawach i aktach wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami: 

• Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, przyjęty uchwałą Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 
2016 r. (M. P. z 2016 poz. 784 z późn. zm. poz. 784), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699), 
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 

888 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412), 
• Rozporządzenie Ministra 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), 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2020 poz. 10). 

 
II. LICZBA LUDNOŚCI/MIESZKAŃCÓW GMINY 
 

Zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców prowadzonego przez Urząd Miejski w 
Głubczycach - liczba mieszkańców gminy na koniec 2021 r. wyniosła 20 684 osób, z czego: 

• 11 444 osób zamieszkiwały w mieście, 

• 9 240 osób zamieszkiwały na terenach wiejskich. 
 

Natomiast na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - liczba mieszkańców gminy na koniec 2021 
r. wyniosła: 16 695, z czego: 

• 9 538 osób zamieszkiwało w mieście 

• 7 157 osób zamieszkiwało na terenach wiejskich 



 

III. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 
 

Działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy prowadzą przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru działalności regulowanej. 

 
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Głubczyce, przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela Nr 1. Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 
(odbiór odpadów komunalnych - stan na 31.12. 2021r.) 

 
Lp. 

Nazwa i adres firmy Numer rejestru 

1. 
Remondis Opole Sp z o.o.,  
45-573 Opole, Al.Przyjaźni 9 

Głubczyce/1/2012 

2. 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa 8 Głubczyce/2/2012 

3. 
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach 42-274 
Konopiska, Korzonek 90 Głubczyce/4/2012 

4. 
Naprzód Sp z o.o. 
44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 144B Głubczyce/10/2012 

5. 
P.H.U. Komunalnik Sp z o.o. 
50-518 Wrocław, ul. Świętego Jerzego 1a Głubczyce/14/2013 

6. 
FCC Polska Sp z o.o. 
41-800 Zabrze, ul. Lecha 10 Głubczyce/16/2014 

7. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk 26-008 
Górno, Wola Jachowa 94A Głubczyce/19/2019 

 

Tabela Nr 2. Wykaz podmiotów wykreślonych ze wspomnianego rejestru (stan na 31.12.2021r.) 

 
Lp. Nazwa i adres firmy Numer rejestru 
1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 48-120 Baborów, ul. Krakowska 1 Głubczyce/3/2012 
2. ECO-ABC Spółka z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 7 Głubczyce/5/2012 
3. ENERGIS SUROWCA S.A. Oddział w Krapkowicach  

 47-303 Krapkowice, ul. Piastowska 38 
Głubczyce/7/2012 

4. Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL Dariusz Strach  
42-274 Konopiska, Korzonek 98 

Głubczyce/9/2012 

5. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.  
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7 

Głubczyce/11/2013 

6. PreZero Service Południe Sp. z o.o. 
 41-700 Ruda Śląska, Kokotek 33 

Głubczyce/13/2013 

7. LUK TRANS Łukasz Kozłowski 
49-318 Skarbimierz Osiedle, ul. Akacjowa 6D 

Głubczyce/15/2013 

8. NSC Sp. z o.o. 
131A; 58-212 Jaźnia 

Głubczyce/12/2013 

9. ALBA Południe Sp z o.o. 
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2 

Głubczyce/17/2019 

10. ALBA Ekoplus Sp. z o.o. 
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2 

Głubczyce/18/2019 

11. Remondis Gliwice Sp z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2 Głubczyce/6/2012 
12. Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Gminy Spółka z o.o. 

48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 1 
 

 
Głubczyce/8/2012 

 



 

IV. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce w 
2021 r., określały następujące uchwały podjęte przez Radę Miejską w Głubczycach: 

 Nr XVI/194/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Głubczyce, 

zmiana: 
- Nr XVIII/200/20 z dnia 30 marca 2020 r., 

 
• Nr XV/182/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (obowiązuje do 31.01.2021r. ), 
• Nr XXIV/249/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 
• Nr XXI/168/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
• Nr XXI/169/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
• Nr XXI/171/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, 
zmiana: 
- Nr V/96/19 z dnia 27 lutego 2019r. , 

• Nr V/98/19 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

• Uchwała nr XV/181/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (okres 
obowiązywania do 11.02.2022 r.), 

 
• Uchwała Nr XXXI/326/21 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne. 

 
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 Głubczyce dopełniła tego obowiązku zarówno w stosunku do 2021 r. jak i do lat 
wcześniejszych (2013-2020). 

 
IV.1. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

W 2021 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głubczyce, realizowany był 
przez firmę: Usługi Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8. Selektywna zbiórka 
odpadów na terenie gminy Głubczyce w 2021 r. zorganizowana była w oparciu o podział na następujące 
frakcje odpadów: 

• papier,  

• metal, 

• tworzywa sztuczne, 

• szkła (białe i kolorowe), 

• odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
• bioodpady, 
• popiół, 
• pozostałe niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, a także: 
• odpady niebezpieczne, 

• przeterminowane leki - zbiórka w specjalnych pojemnikach, ustawionych w aptekach na terenie 

Głubczyc, 

• chemikalia, 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 



 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

• zużytych baterii, 

• akumulatorów, 

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpady powstałe podczas robót budowlanych  

• zużytych opon samochodowych, 

• odpadów tekstyliów i odzieży. 

 
Ponadto w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8 zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), w którym w ramach uiszczonej opłaty za odbiór odpadów przyjmowane są od mieszkańców gminy: 

• odpady i opakowania z papieru i tektury, 

• odpady i opakowania z tworzyw sztucznych (w tym opakowania wielomateriałowe), 

• odpady i opakowania z metali, 

• zużyte opony (z pojazdów do 3,5 t), 

• szkło bezbarwne i kolorów, 

• gruz (ceglany, betonowy, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu), 

• odpady ulegające biodegradacji (zielone), 

• odpady wielkogabarytowe, 

• zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• chemikalia, 

• styropian opakowaniowy, 

• odpadów tekstyliów i odzieży. 

 

IV.2.CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

Obowiązujące w 2021 r. częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu 
gminy Głubczyce - przestawione w poniższej tabeli - zostały określone w Uchwale Nr XXI/171/16 Rady 
Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, zmienioną uchwałą nr V/96/19 z dnia 27 lutego 2019r. 

 
Tabela Nr 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie 
gminy Głubczyce 
 

Rodzaj odpadów 

komunalnych 

zbieranych 

selektywnie 

Częstotliwość odbierania nie rzadziej niż  

Nieruchomości zamieszkałe – miasto Nieruchomości zamieszkałe – teren wiejski 

zabudowa 

jednorodzinna  

zabudowa  

wielorodzinna  

zabudowa 

jednorodzinna  

zabudowa  

wielorodzinna  

Odpady komunalne 

zmieszane  

1 raz na dwa 

tygodnie  
1 raz w tygodniu 1 raz na dwa tygodnie  1 raz w tygodniu 

Popiół - w sezonie 

grzewczym** 
nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu 

Odpady komunalne - 

papier, szkło 
1 raz na dwa miesiące  1 raz na dwa miesiące 

Odpady komunalne – 

metale i tworzywa 

sztuczne 

1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu 



 

Bioodpady 

 

W sezonie letnim* 1 raz w tygodniu  

W sezonie zimowym bioodpady odbierane 

są tylko w PSZOK 

W sezonie letnim* 1 raz na dwa tygodnie, 

(na zgłoszenie telefoniczne mieszkańca przed 

terminem odbioru ) 

W sezonie zimowym bioodpady odbierane są 

tylko w PSZOK 

Odpady 

wielkogabarytowe 

 

1 raz na kwartał 

(na zgłoszenie telefoniczne mieszkańca 

przed terminem odbioru ) 

 

1 raz na kwartał 

(na zgłoszenie telefoniczne mieszkańca przed 

terminem odbioru ) 

Odpady budowlane  wg otrzymanych zleceń  wg otrzymanych zleceń 

* - sezon letni – należy przez to rozumieć okres od 1 kwietnia do 30 listopada 
**- sezon grzewczy - należy przez to rozumieć okres od 1 października do 30 kwietnia 

 

Rodzaj odpadów komunalnych 

zbieranych selektywnie 
Częstotliwość odbierania 

Przeterminowane leki nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące lub na zgłoszenie telefoniczne punktu 

Zużyte baterie i akumulatory nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy lub na zgłoszenie telefoniczne punktu 

 
IV.3.WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. - zostały określone w przyjętych 
przez Radę Miejską w Głubczycach Uchwałach: 
 

•  Uchwała nr XV/182/20 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (obowiązuje do 
31.01.2021r. ), 

•  Uchwała nr XXIV/249/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 

• Uchwała nr XV/181/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
 

Tabela Nr 4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi z 
terenu nieruchomości zamieszkałej w 2021 r.  
 

 

Sposób zbierania 
i odbierania odpadów 

komunalnych 

Kwota od 1 mieszkańca 
[zł/miesiąc] stawka 

obowiązująca 
do 31.01.2021r 

 
 

Kwota od 1 mieszkańca 
[zł/miesiąc] stawka 

obowiązująca 
do 01.02.2021r 

Domki letniskowe lub inne 
nieruchomości 

wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-

wypoczynkowe 

selektywny 21,00 zł 28,00 zł 165,00 zł 

 
nieselektywny 63, 00 zł 84,00 zł 495,00 zł 

 
 



 

IV.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 odnotowano 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. 

 

V. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW 
KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ 
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH I POZOSTAŁOŚCI Z PROCESU MECHANICZNO - BIOLOGICZNEGO 
PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub 
unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do 
odzysku (głównie instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 
(głównie składowanie odpadów na składowiskach). 

 
Podpisana przez Prezydenta 8 sierpnia 2019 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz innych ustaw, znosi zasadę regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Dodatkowo 
zmienia też definicję instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z RIPOK na instalacje komunalne. Kwestię 
instalacji komunalnych reguluje art. 9 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm. ) 
 
Zgodnie z wymogami w powyższym przepisie odebrane z obszaru Gminy Głubczyce niesegregowanych 
(zmieszanych) odpady komunalne , bioodpady oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych - zagospodarowywane były min. na Instalacja MBP Dzierżysław. 

 
VI. ILOŚĆ ODEBRANYCH / ZEBRANYCH ODPADÓW Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE 
FRAKCJE 
 

Na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, sporządzono zestawienie ilości odpadów odebranych z sektora komunalnego z terenu 
gminy Głubczyce w 2021 r. 

 
Tabela Nr 5. Informacja o odebranych odpadach komunalnych z terenu Gminy Głubczyce w 2021 r. 

 

Lp. Kod i rodzaj odpadu Masa odebranych odpadów komunalnych w tonach 
[Mg] 

1 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 110,6400 

2 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne 

5253,5600 

3 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 670,3400 

4 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w spo-
sób selektywny (popiół) 

948,9700 

5 20 01 39 Tworzywa sztuczne 1,0300 

6 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,0400 

7 20 01 01 Papier i tektura 17,0100 

8 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 

8,8600 

9 17 01 02 Gruz ceglany 43,2700 



 

Lp. Kod i rodzaj odpadu Masa odebranych odpadów komunalnych w tonach 
[Mg] 

10 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbió-
rek i remontów 

81,2100 

11 16 01 03 Zużyte opony 1,6000 

12 15 01 07 Opakowania ze szkła 359,7300 

13 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 461,7000 

14 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 11,5400 

15 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 200,3800 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w tonach - 8169,8800  

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych * - 8036,5400  

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych * - 133,34  

 

Tabela Nr 6. Informacja o przyjętych odpadach do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z 
terenu Gminy Głubczyce w 2021 r. 

 

Lp. Adres punktu Kod i rodzaj odpadu 

Masa zebra-
nych odpadów 
komunalnych 
w tonach [Mg] 

1 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 8,8000 

2 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 8,9100 

3 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

15 01 07 Opakowania ze szkła 13,1200 

4 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

16 01 03 Zużyte opony 27,8000 

5 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicz-
nych i elementów wyposażenia inne niż wy-

mienione w 17 01 06 

213,7300 



 

Lp. Adres punktu Kod i rodzaj odpadu 

Masa zebra-
nych odpadów 
komunalnych 
w tonach [Mg] 

6 Województwo: OPOLSKIE,  
Powiat: głubczycki, Gmina: Głubczyce, 

Miejscowość: Głubczyce,  
Ulica: Pocztowa 8, Kod pocztowy: 48-100 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remon-
tów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

125,5400 

7 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpa-
dy zawierające rtęć 

0,1110 

8 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,7410 

9 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wy-
mienione w 20 01 33 

0,1900 

10 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składni-

ki5) 

21,0510 

11 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elek-
troniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

18,5630 

12 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20,2200 

13 Województwo: OPOLSKIE, Powiat: 
głubczycki, Gmina: Głubczy-

ce, Miejscowość: Głubczyce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod pocztowy: 48-100 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 173,0000 

 
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w tonach- 631,7760  

 

VII. INSTALACJE, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODEBRANE ODPADY Z SEKTORA 
KOMUNALNEGO 
 

Na podstawie danych pozyskanych ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, podmiotu zarządzającego Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) oraz podmiotów prowadzących punkty skupu surowców wtórnych, sporządzono 
tabelaryczne zestawienia, przedstawiające: 

• instalacje, do których przekazano odebrane/zebrane z obszaru gminy Głubczyce odpady, 

• ilości odpadów przekazanych na dane instalacje. 



 

Tabela Nr 7. Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych nieulegających 
biodegradacji 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 

Masa odebranych 
odpadów komu-
nalnych przeka-
zanych do zago-
spodarowania w 

tonach [Mg] 

Sposób zagospodarowania odebra-
nych odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 
przekazane odpa-

dy komunalne 

1 15 01 02 - Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

9,9000 R3 - Recykling lub odzysk substancji 
organicznych, które nie sa stosowane jako 
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i 
inne biologiczne procesy przeksztalca-

nia)(**) 

Instalacja do produk-
cji folii i worków 
foliowych, PTS 

PLAST SMERCZEK 
S.J. 

2 15 01 06 - Zmieszane 
odpady opakowaniowe 

430,8199 R12 - Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymie-

nionych w pozycji R1–R11(****) 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław , 
NAPRZÓD Sp. z 

o.o. ul. Raciborska 
144B 44-280 Ryduł-

towy 

3 15 01 06 - Zmieszane 
odpady opakowaniowe 

30,8801 R12 - Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymie-

nionych w pozycji R1–R11(****) 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław, 
NAPRZÓD Sp. z 

o.o. ul. Raciborska 
144B 44-280 Ryduł-

towy 

4 15 01 07 - Opakowania 
ze szkła 

349,5300 R5 - Recykling lub odzysk innych mate-
rialów nieorganicznych(***) 

Instalacja do produk-
cji granulatu stłuczki 
szklanej, wykorzy-
stywanego do pro-
dukcji opakowań 

szklanych, Remondis 
Glass Recycling 

Polska 

5 16 01 03 - Zużyte opony 1,6000 R12 - Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymie-

nionych w pozycji R1–R11(****) 

LINIA MECHA-
NICZNO - BIOLO-
GICZNEGO PRZE-
TWARZANIA OD-
PADÓW KOMU-
NALNYCH ZZO 
DZIERŻYSŁAW 

6 17 01 01 - Odpady beto-
nu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

81,2100 R5 - Recykling lub odzysk innych mate-
rialów nieorganicznych(***) 

Składowisko odpa-
dów , Usługi Komu-
nalne Sp. z o.o. ul. 
Pocztowa 8 48-100 
Głubczyce Składo-

wisko Odpadów 
Komunalnych ul. 

Rożnowska 4, Odpa-
dy przetwarzane jako 

warstwy przekład-
kowe do budowy 

dróg i wałów zgod-



 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 

Masa odebranych 
odpadów komu-
nalnych przeka-
zanych do zago-
spodarowania w 

tonach [Mg] 

Sposób zagospodarowania odebra-
nych odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 
przekazane odpa-

dy komunalne 

nie z posiadanym 
pozwoleniem zinte-

growanym 

7 17 01 02 - Gruz ceglany 43,2700 R5 - Recykling lub odzysk innych mate-
rialów nieorganicznych(***) 

Składowisko odpa-
dów , Usługi Komu-
nalne Sp. z o.o. ul. 
Pocztowa 8 48-100 
Głubczyce Składo-

wisko Odpadów 
Komunalnych ul. 

Rożnowska 
4,Odpady przetwa-
rzane jako warstwy 
przekładkowe do 

budowy dróg i wa-
łów zgodnie z posia-
danym pozwoleniem 

zintegrowanym 

8 17 01 03 - Odpady in-
nych materiałów cera-
micznych i elementów 

wyposażenia 

8,8600 R5 - Recykling lub odzysk innych mate-
rialów nieorganicznych(***) 

Składowisko odpa-
dów, Usługi Komu-
nalne Sp. z o.o. ul. 
Pocztowa 8 48-100 
Głubczyce Składo-

wisko Odpadów 
Komunalnych ul. 

Rożnowska 4, Odpa-
dy przetwarzane jako 

warstwy przekład-
kowe do budowy 

dróg i wałów zgod-
nie z posiadanym 

pozwoleniem zinte-
growanym 

9 20 01 32 - Leki inne niż 
wymienione w 20 01 31 

0,1590 D10 - Przeksztalcanie termiczne na ladzie Spalarnia odpadów 
niebezpiecznych i 
przemysłowych, 
SARPI Dąbrowa 

Górnicza Sp. z o.o. 

10 20 01 39 - Tworzywa 
sztuczne 

1,0300 R12 - Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymie-

nionych w pozycji R1–R11(****) 

MPGK Sp. z o.o 
Zakład Mechanicz-
no-Biologicznego 

Przetwarzania Odpa-
dów - instalacja 
mechaniczno-

biologicznego prze-
twarzania odpadów 

11 20 01 99 - Inne niewy-
mienione frakcje zbiera-
ne w sposób selektywny 

(popiół) 

120,1000 R12 - Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymie-

nionych w pozycji R1–R11(****) 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław , 
NAPRZÓD Sp. z 

o.o. ul. Raciborska 



 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 

Masa odebranych 
odpadów komu-
nalnych przeka-
zanych do zago-
spodarowania w 

tonach [Mg] 

Sposób zagospodarowania odebra-
nych odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 
przekazane odpa-

dy komunalne 

144B 44-280 Ryduł-
towy 

12 20 01 99 - Inne niewy-
mienione frakcje zbiera-
ne w sposób selektywny 

828,8700 D5 - Skladowanie na skladowiskach w 
sposób celowo zaprojektowany (np. 

umieszczanie w uszczelnionych oddziel-
nych komorach, przykrytych i izolowa-

nych od siebie wzajemnie i od srodowiska 
itd.) 

Składowisko odpa-
dów innych niż 
niebezpieczne i 
obojętne, Usługi 

Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 8 48-

100 Głubczyce Skła-
dowisko Odpadów 
Komunalnych ul. 

Rożnowska 4 

13 20 03 01 - Niesegrego-
wane (zmieszane) odpa-

dy komunalne 

668,3000 R12 - Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymie-

nionych w pozycji R1–R11(****) 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław, 
NAPRZÓD Sp. z 

o.o. ul. Raciborska 
144B 44-280 Ryduł-

towy 

14 20 03 01 - Niesegrego-
wane (zmieszane) odpa-

dy komunalne 

8,3100 R12 - Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymie-

nionych w pozycji R1–R11(****) 

MPGK Sp. z o.o. 
Zakład Mechanicz-
no-Biologicznego 

Przetwarzania Odpa-
dów 

15 20 03 01 - Niesegrego-
wane (zmieszane) odpa-

dy komunalne 

3998,1300 R12 - Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymie-

nionych w pozycji R1–R11(****) 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław , 
NAPRZÓD Sp. z 

o.o. ul. Raciborska 
144B 44-280 Ryduł-

towy 

16 20 03 01 - Niesegrego-
wane (zmieszane) odpa-

dy komunalne 

578,8200 D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona 
w innej pozycji niniejszego załącznika, w 
wyniku której powstają ostateczne związki 
lub mieszanki, które są unieszkodliwiane 

za pomocą któregokolwiek spośród proce-
sów wymienionych w poz. D 1 – D 12 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław, 
NAPRZÓD Sp. z 

o.o. ul. Raciborska 
144B 44-280 Ryduł-

towy 

17 20 03 07 - Odpady wiel-
kogabarytowe 

100,8200 R12 - Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymie-

nionych w pozycji R1–R11(****) 

Instalacja przetwa-
rzająca odpady na 

paliwo alternatywne, 
REMONDIS Sp. z 

o.o. ZPPA w Góraż-
dżach ul. Kamienna 
11 47-316 Górażdże 



 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 

Masa odebranych 
odpadów komu-
nalnych przeka-
zanych do zago-
spodarowania w 

tonach [Mg] 

Sposób zagospodarowania odebra-
nych odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 
przekazane odpa-

dy komunalne 

18 20 03 07 - Odpady wiel-
kogabarytowe 

9,8200 R12 - Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymie-

nionych w pozycji R1–R11(****) 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław , 
NAPRZÓD Sp. z 

o.o. ul. Raciborska 
144B 44-280 Ryduł-

towy 

 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które zostały przekazane do instalacji 
w tonach - 7270,4290 

Tabela nr 8. Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 

Masa odebranych 
odpadów komu-
nalnych przeka-
zanych do zago-
spodarowania w 

tonach [Mg] 

Sposób zagospodarowania ode-
branych odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 
przekazane odpa-

dy komunalne 

1 20 02 01 - Odpady ulegające 
biodegradacji 

25,3800 D8 - Obróbka biologiczna, niewy-
mieniona w innej pozycji niniejsze-

go załącznika, w wyniku której 
powstają ostateczne związki lub 

mieszanki, które są unieszkodliwia-
ne za pomocą któregokolwiek 

spośród procesów wymienionych w 
poz. D 1 – D 12 

Instalacja do mecha-
niczno-

biologicznego prze-
twarzania odpadów, 
Zakład Zagospoda-
rowania Odpadów 
Dzierżysław , NA-
PRZÓD Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144B 
44-280 Rydułtowy 

2 20 02 01 - Odpady ulegające 
biodegradacji 

644,9600 R3 - Recykling lub odzysk substan-
cji organicznych, które nie sa sto-
sowane jako rozpuszczalniki (w 
tym kompostowanie i inne biolo-

giczne procesy przeksztalcania)(**) 

Instalacja do mecha-
niczno-

biologicznego prze-
twarzania odpadów, 
Zakład Zagospoda-
rowania Odpadów 
Dzierżysław , NA-
PRZÓD Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144B 
44-280 Rydułtowy 

3 20 01 01 - Papier i tektura 14,9200 R3 - Recykling lub odzysk substan-
cji organicznych, które nie sa sto-
sowane jako rozpuszczalniki (w 
tym kompostowanie i inne biolo-

giczne procesy przeksztalcania)(**) 

Instalacja do pro-
dukcji masy włókni-

stej, papierów i 
tektury, METSA 

TISSUE Krapkowice 
Sp. z o.o. 

4 20 01 01 - Papier i tektura 2,0900 R12 - Wymiana odpadów w celu 
poddania ich któremukolwiek z 

MPGK Sp. z o.o. 
Zakład Mechanicz-



 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 

Masa odebranych 
odpadów komu-
nalnych przeka-
zanych do zago-
spodarowania w 

tonach [Mg] 

Sposób zagospodarowania ode-
branych odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 
przekazane odpa-

dy komunalne 

procesów wymienionych w pozycji 
R1–R11(****) 

no-Biologicznego 
Przetwarzania Od-

padów 

5 15 01 01 - Opakowania z 
papieru i tektury 

177,7900 R3 - Recykling lub odzysk substan-
cji organicznych, które nie sa sto-
sowane jako rozpuszczalniki (w 
tym kompostowanie i inne biolo-

giczne procesy przeksztalcania)(**) 

Instalacja do pro-
dukcji masy włókni-

stej, papierów i 
tektury falistej, 

MONDI ŚWIECIE 
S.A. 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które zostały przekazane do instalacji 
w tonach - 8651, 14 

Tabela Nr 9. Zestawienie informacji o instalacjach, do których zostały przekazane zebrane odpady 
pochodzące z PSZOK. 
 

Lp. Adres punktu 
Kod i ro-

dzaj odpa-
du 

Masa zebra-
nych odpa-
dów komu-

nalnych 
przekaza-
nych do 

zagospoda-
rowania w 

tonach [Mg] 

Sposób zagospodarowania ze-
branych odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 
przekazane odpa-

dy komunalne 

1 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i 
tektury 

8,8000 R3 - Recykling lub odzysk substancji 
organicznych, które nie sa stosowane 
jako rozpuszczalniki (w tym kompo-
stowanie i inne biologiczne procesy 

przeksztalcania)(**) 

Instalacja do produk-
cji masy włóknistej, 
papierów i tektury 
falistej, MONDI 
ŚWIECIE S.A. 

2 Województwo: 
OPOLSKIE, 
Powiat: głub-

czycki, Gmina: 
Głubczyce, 

Miejscowość: 
Głubczyce, 

Ulica: Pocztowa 
8, Kod poczto-

wy: 48-100 

15 01 06 
Zmieszane 

odpady opa-
kowaniowe 

8,9100 R12 - Wymiana odpadów w celu 
poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymienionych w pozycji 
R1–R11(****) 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław, 

NAPRZÓD Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144B 
44-280 Rydułtowy 

3 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

15 01 07 
Opakowania 

ze szkła 

13,1200 R5 - Recykling lub odzysk innych 
materialów nieorganicznych(***) 

Instalacja do produk-
cji granulatu stłuczki 
szklanej, wykorzy-
stywanego do pro-



 

Lp. Adres punktu 
Kod i ro-

dzaj odpa-
du 

Masa zebra-
nych odpa-
dów komu-

nalnych 
przekaza-
nych do 

zagospoda-
rowania w 

tonach [Mg] 

Sposób zagospodarowania ze-
branych odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 
przekazane odpa-

dy komunalne 

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

dukcji opakowań 
szklanych, Remondis 

Glass Recycling 
Polska 

4 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

16 01 03 
Zużyte opony 

28,8400 R1 - Wykorzystanie glównie jako 
paliwa lub innego srodka wytwarza-

nia energii(*) 

Instalacja do wypału 
klinkieru cemento-

wego w piecach 
obrotowych, Góraż-

dże Cement S.A. 

5 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

17 01 07 
Zmieszane 
odpady z 

betonu, gruzu 
ceglanego, 

odpadowych 
materiałów 

ceramicznych 
i elementów 
wyposażenia 
inne niż wy-
mienione w 

17 01 06 

213,7300 R5 - Recykling lub odzysk innych 
materialów nieorganicznych(***) 

Składowisko odpa-
dów, Usługi Komu-
nalne Sp. z o.o. ul. 
Pocztowa 8 48-100 

Głubczyce Składowi-
sko Odpadów Komu-
nalnych ul. Rożnow-
ska 4, Odpady prze-
twarzane jako war-
stwy przekładkowe 
do budowy dróg i 
wałów zgodnie z 

posiadanym pozwo-
leniem zintegrowa-

nym 

6 Województwo: 
OPOLSKIE, Po

wiat: 
głubczycki, Gmi

na: 
Głubczyce, Miej

scowość: 
Głubczyce, Ulica

: Pocztowa 
8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

17 09 04 
Zmieszane 
odpady z 
budowy, 

remontów i 
demontażu 

inne niż wy-
mienione 

w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 

09 03 

125,5400 R12 - Wymiana odpadów w celu 
poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymienionych w pozycji 
R1–R11(****) 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław, 

NAPRZÓD Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144B 
44-280 Rydułtowy 

7 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 

20 01 21* 
Lampy fluo-
rescencyjne i 
inne odpady 
zawierające 

0,1110 R12 - Wymiana odpadów w celu 
poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymienionych w pozycji 
R1–R11(****) 

Instalacja do odzysku 
odpadów niebez-

piecznych i innych 
niż niebezpiecznej, 

Zakład Przetwarzania 



 

Lp. Adres punktu 
Kod i ro-

dzaj odpa-
du 

Masa zebra-
nych odpa-
dów komu-

nalnych 
przekaza-
nych do 

zagospoda-
rowania w 

tonach [Mg] 

Sposób zagospodarowania ze-
branych odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 
przekazane odpa-

dy komunalne 

Głubczy-
ce, Miejscowość: 

Głubczy-
ce, Ulica: Pocz-

towa 8, Kod 
pocztowy: 48-

100 

rtęć Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i 

Elektronicznego w 
Bolęcinie, BIOSYS-

TEM S.A. 

8 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

20 01 32 Leki 
inne niż wy-
mienione w 

20 01 31 

0,7410 D10 - Przeksztalcanie termiczne na 
ladzie 

Spalarnia odpadów 
niebezpiecznych i 
przemysłowych, 
SARPI Dąbrowa 

Górnicza Sp. z o.o. 

9 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

20 01 34 
Baterie i 

akumulatory 
inne niż wy-
mienione w 

20 01 33 

0,1900 R12 - Wymiana odpadów w celu 
poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymienionych w pozycji 
R1–R11(****) 

Instalacja do odzysku 
odpadów niebez-

piecznych i innych 
niż niebezpiecznej, 

Zakład Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i 

Elektronicznego w 
Bolęcinie, BIOSYS-

TEM S.A. 

10 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

20 01 35* 
Zużyte urzą-
dzenia elek-

tryczne i 
elektroniczne 
inne niż wy-
mienione w 

20 01 21 
i 20 01 23 

zawierające 
niebezpieczne 

składniki5) 

21,0510 R12 - Wymiana odpadów w celu 
poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymienionych w pozycji 
R1–R11(****) 

Instalacja do odzysku 
odpadów niebez-

piecznych i innych 
niż niebezpiecznej, 

Zakład Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i 

Elektronicznego w 
Bolęcinie, BIOSYS-

TEM S.A. 

11 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-

20 01 36 
Zużyte urzą-
dzenia elek-

tryczne i 
elektroniczne 
inne niż wy-
mienione w 
20 01 21, 

20 01 23 i 20 

18,5630 R12 - Wymiana odpadów w celu 
poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymienionych w pozycji 
R1–R11(****) 

Instalacja do odzysku 
odpadów niebez-

piecznych i innych 
niż niebezpiecznej, 

Zakład Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i 

Elektronicznego w 
Bolęcinie, BIOSYS-



 

Lp. Adres punktu 
Kod i ro-

dzaj odpa-
du 

Masa zebra-
nych odpa-
dów komu-

nalnych 
przekaza-
nych do 

zagospoda-
rowania w 

tonach [Mg] 

Sposób zagospodarowania ze-
branych odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 
przekazane odpa-

dy komunalne 

towa 8, Kod 
pocztowy: 48-

100 

01 35 TEM S.A. 

12 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

20 02 01 
Odpady ule-
gające biode-

gradacji 

20,2200 D8 - Obróbka biologiczna, niewy-
mieniona w innej pozycji niniejszego 
załącznika, w wyniku której powsta-
ją ostateczne związki lub mieszanki, 
które są unieszkodliwiane za pomocą 

któregokolwiek spośród procesów 
wymienionych w poz. D 1 – D 12 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław, 

NAPRZÓD Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144B 
44-280 Rydułtowy 

13 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

20 03 07 
Odpady wiel-
kogabarytowe 

5,3600 R12 - Wymiana odpadów w celu 
poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymienionych w pozycji 
R1–R11(****) 

Instalacja do mecha-
niczno-biologicznego 
przetwarzania odpa-
dów, Zakład Zago-

spodarowania Odpa-
dów Dzierżysław, 

NAPRZÓD Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144B 
44-280 Rydułtowy 

14 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

20 03 07 
Odpady wiel-
kogabarytowe 

96,8400 R3 - Recykling lub odzysk substancji 
organicznych, które nie sa stosowane 
jako rozpuszczalniki (w tym kompo-
stowanie i inne biologiczne procesy 

przeksztalcania)(**) 

Instalacja do produk-
cji płyt wiórowych, 
„Silva” Sp. z o.o. 

15 Województwo: 
OPOL-

SKIE, Powiat: 
głubczyc-

ki, Gmina: 
Głubczy-

ce, Miejscowość: 
Głubczy-

ce, Ulica: Pocz-
towa 8, Kod 

pocztowy: 48-
100 

20 03 07 
Odpady wiel-
kogabarytowe 

73,7400 R12 - Wymiana odpadów w celu 
poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymienionych w pozycji 
R1–R11(****) 

Instalacja przetwarza-
jąca odpady na pali-

wo alternatywne, 
REMONDIS Sp. z 

o.o. ZPPA w Góraż-
dżach 

 



 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które zostały 
przekazane do instalacji w tonach - 635,7560 
 
VIII. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 
KOMUNALNYM 
 
Gmina Głubczyce nie planuje w chwili obecnej, żadnych istotnych działań inwestycyjnych w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż w związku z rosnącymi potrzebami w zakresie zwiększenia 
efektywności gospodarowania selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi, takie plany mogą się pojawić w zależności od 
bieżących potrzeb w przedmiotowym zakresie. 
 
IX. 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 mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych.  

 
Masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych w gminie w roku sprawozdawczym 2021 
wyrażona w tonach - 5253,5600 
 
Masa odpadów ulegających biodegradacji stanowiących odpady komunalne odebrane w gminie w roku sprawozdawczym 
2021 wyrażona w tonach - 670,34 

 Tabela Nr 11.Informacja o masie odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 
komunalnych, przekazanych do składowania 

 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 
Masa odpadów, powstała po sortowaniu zmieszanych odpadów 

komunalnych odebranych, przekazanych do składowania w 
tonach [Mg] 

1 19 05 03 Kompost nieodpowiadający 
wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania) 

0,2924 

2 19 05 99 Inne niewymienione odpady 3,0021 

3 19 12 12 Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11 

1009,6200 

 Łączna masa odpadów całego strumienia odpadów 
w tonach [Mg] 

1012,9145 

 
X. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
I ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA ROK 2020/2021 
 
Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
wskazuje na obowiązek przekazywania informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych i 
odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r. i 2021 r. 
Ponadto w art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach określono, że ww. poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunal-
nych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania 
do masy wytworzonych odpadów komunalnych. 
W związku z powyższym sposób obliczenia ww. poziomu za 2020 r. i 2021 r., należy obliczyć w następujący sposób: 

 
Poziom składowania 5723,9441: 17991,0655 x 100 % = 31,8154 % 

 



 

XI. INFORMACJA O ODPADACH PRZYGOTOWANYCH DO PONOWNEGO UŻYCIA I PODANYCH 
RECYKLINGOWI ORAZ INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE PRZYGOTOWANIA DO 
PONOWNEGO UŻYTKU I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

Tabela Nr 11. Informacja o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z 
odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy 

 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 
Masa odebranych i 

zebranych odpadów w 
tonach [Mg] 

Masa odpadów przygotowa-
nych do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi w 

tonach [Mg] 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 209,1800 186,5900 

2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,0000 7,9179 

3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 11,5400 9,9000 

4 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,0000 339,2268 

5 15 01 04 Opakowania z metali 8,8860 8,2730 

6 15 01 04 Opakowania z metali 0,0000 7,3068 

7 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,0000 7,0589 

8 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 470,6100 0,0000 

9 15 01 07 Opakowania ze szkła 372,8500 362,6500 

10 15 01 07 Opakowania ze szkła 0,0000 5,0999 

11 19 12 01 Papier i tektura 0,0000 0,0081 

12 19 12 02 Metale żelazne 0,0000 9,9494 

13 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 0,0000 3,8000 

14 20 01 01 Papier i tektura 17,0100 14,9200 

15 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 690,5600 644,9600 

16 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 283,6400 96,8400 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów w tonach [Mg] 2064,2760 

Łączna masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w 
tonach [Mg] 

1704,5008 

 
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 r. oblicza się na podstawie : 
 
* 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. z 2021 r. poz. 1530), 
 
* Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji i 
zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE  
 



 

Tabela Nr 12. Informacja o wymaganych poziomach dla poszczególnych lat  
 

 Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu [%] 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Odpady 
komunalne 

20 25 35 45 55 56 57 58 59 

 
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 20,44 % 

 
XII. INFORMACJA O MASIE WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH, 
KTÓRE ZOSTAŁY PRZEKAZANE DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCENIA, ORAZ INFORMACJA O 
STOSUNKU MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEKAZANYCH DO TERMICZNEGO 
PRZEKSZTAŁCENIA DO MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY. 
 
 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151), uzupełniła art. 9tb dotyczący 
rocznych analiz o informację m.in. o stosunku masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do 
masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy. 
 
Łączna masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2021 r. wyniosła 8 337,9320 Mg 
 
Łączna masa odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcenia w 2021 r. wyniosła 29,621 Mg  
  
Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcenia do masy odpadów komunalnych 
wytworzonych na terenie gminy Głubczyce wyniósł 0,3552% 
 
 
XIII. ILOŚĆ ODPADÓW W 2021 R. PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO MIESZKAŃCA 

 
W roku 2021 odebrano i zagospodarowano z terenów zamieszkałych poniższe ilości odpadów: 

□ -zmieszane odpady komunalne- 3998,13 Mg, tj: o 223,43 Mg mniej niż w roku 2020, 
□ -odpady gromadzone selektywnie – 2704,75 Mg, tj: spadek o 91,99 Mg w stosunku do roku 2020, 

Dodatkowo w ramach PSZOK-a odebrano i zagospodarowano 635,756 Mg odpadów selektywnych . 
Przeliczając ilość odpadów na jednego mieszkańca otrzymujemy; 

□ -zmieszane odpady komunalne 239,4 kg /os/rok 
□ -odpady zbierane w sposób selektywny -162 kg/os/rok 
□ -odpady dostarczone do PSZOK-a -38,08 kg/os/rok 

 

XIV. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 
BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA 
 
Zgodnie z wydanym przez Ministra Środowiska Rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412) - Określony poziom 
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji należało osiągnąć do lipca 2020 r. Dane 
dotyczące osiągniętych poziomów wciąż będą zbierane i sprawozdawane w tym zakresie. 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, osiągnięty 
przez Gminę Głubczyce w 2021 r. - wyniósł 24,09 %  
 



 

XV. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH, ODPADÓW 
POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH , PRZEKAZANYCH DO PONOWNEGO UŻYCIA 
,RECYKLINGU I INNYCH PROCESÓW ODZYSKU  

Tabela nr 13. Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów powstałych podczas robót 
budowlanych, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku. 

 
Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) zmieniono 
definicję odpadów komunalnych, zgodnie z którą odpady komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych. Wprowadzono definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych, która odnosi się w sposób ogólny do odpadów 
powstających w wyniku robót budowlanych. 
Pomimo ww. zmian definicji, do odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych dalej zastosowanie mają 
przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi (gmina ma obowiązek przyjmowania tego typu odpadów 
,jednakże bez obowiązku osiągania określonych poziomów ich recyklingu). 
 Zatem poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych w Gminie Głubczyce w 2021 r. wyniósł 84,58 % 
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XVII. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
Poniższa tabela zawiera zestawienie kosztów poniesionych z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Głubczyce w 2021 r. 
 
Tabela Nr 15. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. 
 

Rodzaj kosztów Wydatkowana 
kwota [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania PSZOK, 
administrowanie gospodarką śmieciową, w tym kampanie informacyjno-edukacyjne, zakup 
materiałów i wyposażenia. 

 
5 321 211,65  

Wynagrodzenia pracownicze, w tym: wynagrodzenia osobowe roczne, składki na ubezpieczenia 
społeczne, składki na fundusz pracy, odpis na zakład FSŚ) 

107 695,79 

Wydatki związane z pobieraniem opłat przez inkasentów 12 265,40 

RAZEM 2021 r. 5 441 172,84 

 

Lp. Kod i rodzaj odpadu Masa odebranych i zebranych 
odpadów w tonach [Mg] 

Masa odpadów przygotowa-
nych do ponownego użycia, 
poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku w 
tonach [Mg] 

1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz beto-
nowy z rozbiórek i remontów 

81,2100 81,2100 

2 17 01 02 Gruz ceglany 43,2700 43,2700 

3 17 01 03 Odpady innych materiałów cera-
micznych i elementów wyposażenia 

8,8600 8,8600 

4 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

213,7300 213,7300 

5 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymie-
nione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

125,5400 100,4300 



 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poniesione w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 
31.12.2021 r. - związane m. in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wyniosły: 
4 478 775,24 zł. 
Odbiorem, transportem i przekazaniem do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu gminy Głubczyce w 2021 r., zajmowała się firma: Usługi Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Głubczycach przy ul. 
Pocztowej 8. 

XVIII. PODSUMOWANIE 
 
„Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za rok 2021” sporządzono zgodnie z art. 
3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 ze 
zm.). 
 
Na podstawie pozyskanych danych oraz informacji, w tym również w oparciu o roczne 
„Sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”, sformułowano 
następujące wnioski: 
• Gmina spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu redukcji masy odpadów ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania oraz wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów pochodzących z sektora komunalnego: 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania - 24,09 %  

- poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w 2021 r. 
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 84,58 %  
• z terenu Gminy odebrano/zebrano 8337,9320 Mg odpadów komunalnych - z tego: 

- ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy w 2021 r. wyniosła 9 264,36 Mg 
(zgodnie z założeniami PGOWO 2016-2022 - w gminach miejsko- wiejskich zbiera się 90% odpadów 
wytworzonych), 

• zgodnie z wytycznymi PGOWO 2016-2022 - odebrane z terenu Gminy: niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, odpady ulegające biodegradacji zebrane w sposób selektywny oraz pozostałości z przetwarzania 
i sortowania odpadów - w 2021 r. zagospodarowywane były na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK), funkcjonujących w ramach Południowo-Wschodniego Regionu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK), 

 
Analiza realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami pochodzącymi z sektora komunalnego, pozwoliła na 
sformułowanie następujących (sugerowanych) kierunków działań: 

• dalszy wzrost zbiórki bioodpadów w gospodarstwach domowych, co przyczyni się do coraz większej 
redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, 

• dalszy wzrost ilości surowców wtórnych zbieranych w sposób selektywny, celem osiągnięcia przez Gminę 
w przyszłych latach - wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu  

• prowadzenie edukacji ekologicznej mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców w odniesieniu 
do: 
- konieczności selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów 

komunalnych, aby ograniczyć ich składowanie oraz ewentualne ich przedostanie się do środowiska, 
- prawidłowej segregacji odpadów, z naciskiem na segregację tworzyw sztucznych i nie zanieczyszczania 

wysegregowanych frakcji m. in. odpadami zmieszanymi, 
- szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych. 
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