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Podstawę opracowania „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2016 r.” stanowią zapisy ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.
2016 r. poz. 250). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy Gminy zapewniają czystość
i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,
a w szczególności: dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych
wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i w szczególności
obejmuje (art. 9tb ust.1 ustawy):
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
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) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
Związku oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Analiza stanowi podsumowanie i uszeregowanie rekomendacji optymalizacji systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie Związku.
Zgodnie z art. 9tb ust. 2 ustawy analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi
sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Analiza
podlega także publicznemu udostępnieniu na stronie BIP Związku (art. 9tb ust.3).
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I. WSTĘP
Gminy należące do Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Cisek, Izbicko,
Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś,
Ujazd, Walce, Zdzieszowice) leżą w południowo-wschodniej części woj. opolskiego, na
obszarze czterech powiatów, tj. kędzierzyńsko-kozielskiego (5 gmin), krapkowickiego
(2 gminy), strzeleckiego (4 gminy).
Ich obszar zamieszkuje 128.987 osób. Dla ułatwienia organizacji zintegrowanego systemu
zarządzania gospodarką odpadami obszar Związku podzielony został na 12 sektorów, w tym
Kędzierzyn-Koźle na 2 odrębne sektory.
Rysunek 1. Położenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region"
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Związek Międzygminny „Czysty Region” został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji dnia 02.07.2008 r., a powołany został w celu realizacji
następujących zadań:
1) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
2) budowy zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką odpadami poprzez:
- budowę i modernizację istniejącej instalacji,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- informację i edukację o nowych zasadach gospodarki odpadami komunalnymi,
3) administrowania i inicjowania zmian w systemie zarządzania.

Rysunek 2. Zadania prowadzone przez Związek Międzygminny "Czysty Region" dla gmin
członkowskich
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W celu realizacji zadań powołane zostało Biuro Związku, które na podstawie przyjętych
przez Zgromadzenie uchwał realizuje cele strategiczne i operacyjne Związku. Ustawicznie
prowadzone są analizy stanu wspólnego gospodarowania odpadami w gminach i na bieżąco
wprowadzane są zmiany w systemie zintegrowanego zarządzania i gospodarowania
odpadami.
Do realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów Związek organizuje przetargi zgodnie
PZP.
Właściwe poprowadzenie przez Biuro Związku postępowań przetargowych w 2015 roku
pozwoliło na podpisanie stabilnych umów na realizację zadań odbioru i zagospodarowania
odpadów z przekierowaniem ich znaczącego strumienia do instalacji RIPOK w KędzierzynieKoźlu.
Dla spójności zintegrowanego systemu gospodarki odpadami został wprowadzony
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku w zakresie
postępowania z odpadami komunalnymi.
Dla sprawności funkcjonowania systemu i terminowości oraz skuteczności wykonywania
zadań Związek wprowadził 1 sierpnia 2016 r. zmiany w regulaminie dotyczące formy jego
uchwalenia, która dotychczas zatwierdzana była przez rady gmin. Obecnie Zgromadzenie
Związku zatwierdza jednolity regulamin dla wszystkich gmin członkowskich Związku.
Zmiany regulaminowe wprowadzają również selektywną zbiórkę dostosowaną do nowego
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów. Projekt rozporządzenia był dostępny na stronach
Ministerstwa Środowiska od dłuższego czasu, dlatego Związek przygotowywał zmiany do
Regulaminu utrzymania czystości i porządku zgodnie z przepisami prawa oraz w sposób
przemyślany. Rozporządzenie określa, iż selektywnie zbiera się:
1.

papier;

2.

szkło;

3.

metale wspólnie z tworzywami sztucznymi (w tym opakowania wielomateriałowe);

4.

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Powyższe oznacza, iż każdy z właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych zobligowany będzie do wydzielenia czterech strumieni odpadów
selektywnie zebranych oraz piątego strumienia odpadów zmieszanych (resztkowych).
Wprowadzone standardy selektywnej zbiórki wybranych frakcji odpadów komunalnych
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służyć mają osiągnięciu przewidzianych prawem (krajowym, jak i unijnym) poziomów
recyklingu i odzysku.
Nowością wprowadzoną w systemie gospodarowania odpadami na terenie Związku
Międzygminnego „Czysty Region” od 1 sierpnia 2016 roku było wprowadzenie całorocznej
zbiórki bioodpadów będących odpadami komunalnymi i odpadów zielonych gromadzonych
w pojemniku brązowym (tj. trawa, liście, gałęzie, surowe warzywa i owoce) oraz odbiór
nowej frakcji odpadów: papieru i tektury w pojemniku/worku niebieskim.
W nowym systemie popiół jest zbierany w pojemniku czarnym i stanowi strumień
odpadów zmieszanych. Zrezygnowano z selektywnej zbiórki popiołu, z uwagi na brak efektu
ekologicznego i finansowego.
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II. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
Zgodnie z zapisami uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014
roku

nr

XLIII/500/2014

w

sprawie

wykonania

„Planu

Gospodarki

Odpadami

dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” w regionie południowo-wschodnim
gospodarki odpadami, tj. między innymi na terenie 11 gmin członkowskich Związku
Międzygminnego „Czysty Region”, przetwarzanie odpadów komunalnych, odpadów
zielonych

oraz

pozostałości

z

sortowania

odpadów

komunalnych

jest

możliwe

w funkcjonujących obecnie dwóch instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów (MBP), mających status Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK). Ponadto instalacje te posiadają wystarczające moce przerobowe
do obsługi wyznaczonego Regionu, a system zbierania i odbioru odpadów funkcjonujący
na terenie Związku, jest dostosowany do rozwiązań technologicznych przyjętych w Regionie.
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Rysunek 3. Podział województwa opolskiego na Regiony Gospodarki Odpadami
Komunalnymi

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017.
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1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane z nieruchomości położonych
na terenie Związku, dostarczane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów,
(RIPOK), której Zarządzającym jest Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o., ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn-Koźle –
zgodnie z zapisami uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku
nr XLIII/500/2014 w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Opolskiego na lata 2012-2017”.
Moc przerobowa Regionalnej Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych była wystarczająca do zagospodarowania całego strumienia odpadów
powstających na terenie Związku. Łączna ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych przekazanych w 2016 roku do regionalnej instalacji wyniosła 28 025,22 Mg.

Tabela 1. Informacja o masie i sposobie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w 2016 r. – na podstawie Sprawozdań półrocznych
Wykonawców
Masa
odpadów
[Mg]

Sposób
zagospodarowania

28.025,22
w tym:

R12
w tym:

284,633

R13 – 20 03 01

4896,94

R1 – 19 12 12

Zarządzający:

11283,418

R13 – 19 12 12

Regionalne Centrum
Zagospodarowania
i Unieszkodliwiania
Odpadów „Czysty
Region” Sp. z o.o.,
ul. Naftowa 7,
47-230 KędzierzynKoźle

20,215

R4 – 15 01 04

29,15

R5 – 15 01 07

11510,68

D8/R13 – 19 12 12

Nazwa i adres instalacji

Instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów
(MBP)
Ul. Naftowa 7
47-230 KędzierzynKoźle

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
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2.

Możliwości przetwarzania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji

o kodzie 20 01 08
Łączna ilość odpadów kuchennych ulegających biodegradacji przekazanych w roku 2016
do Kompostowni wyniosła 1 723,65 Mg.
Tabela 2. Informacja o masie odebranych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji
oraz sposobie ich zagospodarowania w 2016 roku

Nazwa i adres instalacji

Kod
odpadów

Kompostownia Zakład
Komunalny Sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 69, Opole

20 01 08

Instalacja do segregacji
odpadów na terenie
wydzielonym części
składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne
w Ciężkowicach

20 01 08

Rodzaj odpadów

Masa
odpadów
[Mg]

Sposób
zagospodarowania

Odpady kuchenne
ulegające
biodegradacji

1717,66

kompostowanie

5,99

zbieranie

Odpady kuchenne
ulegające
biodegradacji

Zarządzający:
Remondis Gliwice Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

Rysunek 4. Procentowy udział poszczególnych instalacji w zagospodarowaniu odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji w roku 2016
0,35%
Kompostownia Zakład Komunalny
Sp. zo.o., ul. Podmiejska 69, Opole

Instalacja do segregacji odpadów na
terenie wydzielonym części
składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w
Ciężkowicach

99,65%
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3.

Możliwości przetwarzania odpadów zielonych o kodzie 20 02 01

Odpady zielone selektywnie zebrane zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gmin członkowskich Związku, są odbierane z nieruchomości lub mogą
być dostarczane przez mieszkańców nieodpłatnie do mobilnych punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
W południowo-wschodnim regionie gospodarki odpadami funkcjonują dwie kompostownie, posiadające status instalacji regionalnych:
- Kompostownia Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów
„Czysty Region” Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu,
- Kompostownia Naprzód Sp. z o.o. Rydułtowy.
Łączna ilość odpadów zielonych przekazanych w roku 2016 do regionalnych kompostowni
wyniosła 4 308,07 Mg.
Tabela 3. Informacja o masie odebranych odpadów ulegających biodegradacji oraz
sposobie ich zagospodarowania w 2016 roku

Nazwa
Kompostownia
Regionalne Centrum
Zagospodarowania i
Unieszkodliwiania
Odpadów „CZYSTY
REGION”
Sp. z o.o.
Ul. Naftowa 7
47-230 Kędzierzyn-Koźle
Kompostownia Naprzód
Sp. z o.o.,
ul. Raciborska 144 b,
Rydułtowy

Rodzaj odpadów

Masa
odpadów
[Mg]

Sposób
zagospodarowania

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

1858,45

kompostowanie

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

2449,62

kompostowanie

Kod
odpadów
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Rysunek 5. Procentowy udział poszczególnych instalacji w zagospodarowaniu odpadów
ulegających biodegradacji w roku 2016

43,14%
56,86%

Kompostownia Regionalne Centrum
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania
Odpadów "CZYSTY REGION" Sp. z o.o.
ul;. Naftowa 7 Kędzierzyn-Koźle
Kompostownia Naprzód Sp. z o.o.,
Raciborska 144 b, Rydułtowy
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III. Potrzeby

inwestycyjne

związane

z

gospodarowaniem

odpadami

komunalnymi.
Priorytetową inwestycją na najbliższe lata jest budowa Regionalnej Instalacji
do

Przetwarzania

Odpadów

Komunalnych

(zakładu

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadów) w oparciu o strumień odpadów przekazanych do Związku
wraz z obowiązkiem ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
RIPOK jako regionalna instalacja musi mieć możliwość kompleksowego przetworzenia:


zmieszanych odpadów komunalnych,



selektywnie zbieranych odpadów zielonych (ustawa o odpadach w art. 3 ust. 1

ppk. 12 –

w pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy

oraz targowisk) – kompostownia pryzmowo-tlenowa.


selektywnie zbierane bioodpady (ustawa o odpadach art.3. ust 1, ppt.1)



selektywnie zbierane odpady tzw. „u źródła” tj. u mieszkańców oraz na PSZOK-ach

Dla ustabilizowania systemu gospodarki odpadami w Związku gmina Kędzierzyn-Koźle
przekazała udziały Spółki Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania
Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o.
Na dzień 31.12.2016 roku Spółka rozpoczęła proces realizacji zadania rozbudowy MBP,
które planuje się zakończyć pod koniec 2017 roku.
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi skupiają się
również na zorganizowaniu i wybudowaniu punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w poszczególnych gminach członkowskich, tak aby zapewnić wszystkim
mieszkańcom równy dostęp do miejsca, w którym będą mogli bezpłatnie oddać odpady
zbierane w sposób selektywny, odpady zielone, budowlane i remontowe, wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny, opony oraz niebezpieczne.
W 2016r. Związek podjął działania zmierzające do budowy stacjonarnych punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wszystkich gminach członkowskich, w tym na
terenie Kędzierzyna-Koźla trzech punktów w lokalizacjach przy ul. Naftowej, Grunwaldzkiej
i Towarowej.
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji kosztorysowej i projektowej, niezbędnej do
realizacji zadania pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.
W postępowaniu ujęty został obowiązek przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 lub
Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 działanie 2.2 Gospodarka
Odpadami Komunalnymi. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2018r.
Wszystkie propozycje lokalizacji PSZOK zostały zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego, który w ramach Aktualizacji Programu Gospodarki Opadami dla
Województwa Opolskiego umieścił je w planie inwestycyjnym na lata 2017-2022,
zapewniając tym samym możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ich budowę i
wyposażenie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych.
Do czasu utworzenia stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK) na terenie Związku funkcjonują mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (MPSZOK).
MPSZOK to punkt, w którym mieszkańcy gmin należących do Związku mogą w ramach
comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostawiać wytwarzane,
selektywnie zebrane odpady komunalne. MPSZOKi organizowane są w ustalonym miejscu
według harmonogramu wywozu odpadów komunalnych i organizowane są przez operatorów
odbierających odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych.
Z myślą o potrzebach mieszkańców Związek stworzył możliwość bezpłatnego oddania
odpadów (poza zbiórkami akcyjnymi oraz w ramach MPSZOK) takich jak: odpady
wielkogabarytowe oraz odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach (300 kg/mieszkańca/rok) do
Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region”
Sp. z o.o. przy ul. Naftowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu.
Warunkiem przyjęcia odpadów jest dostarczenie ich w sposób posegregowany oraz
okazanie dowodu osobistego i zaświadczenia o niezaleganiu z opłatą za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wydawanego przez Związek.
Standardowa w skali Związku segregacja „u źródła” w połączeniu z budową sieci PSZOKów poprawi jakość dostarczanych do Regionalnej Instalacji strumieni odpadów, co przełoży
się pozytywnie na koszty oraz osiągane poziomy recyklingu surowcowego.
Dodatkowym elementem inwestycyjnym systemu jest planowany zakup na własność
pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku co pozwoli
unikać przerw w dostawie pojemników spowodowanych zmianą operatora, a także
zbilansować rzeczywiste potrzeby na gminach
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Rysunek 6. Projektowane Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
Związku Międzygminnego "Czysty Region"
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IV. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Największym kosztem systemu gospodarowania odpadami jest koszt będący wynikiem
procedury przetargowej na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pokazany poniżej:
a. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych były świadczone przez
następujące firmy:
- Remondis Gliwice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach: sektor 4 Kędzierzyn-Koźle,
sektor 8 gmina Polska Cerekiew, sektor 10 gmina Ujazd;
- Eneris Surowce S.A. oddział w Krapkowicach - sektor 9 gmina Reńska Wieś, sektor
12 gmina Zdzieszowice;
- Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach - sektor 1 gmina Cisek, sektor 2 gmina
Izbicko, sektor 6 Leśnica;
- P.H.U. Komunalnik z siedzibą w Nysie - sektor 7 gmina Pawłowiczki, sektor 11
gmina Walce.
b. odbioru odpadów komunalnych były świadczone przez następujące firmy:
- Usługi Komunalne z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu - sektor 3 Kędzierzyn – Koźle;
- Remondis Opole sp. z o.o. z siedzibą w Opolu:, sektor 5 gmina Kolonowskie;
- Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach - sektor 2 gmina Izbicko
- Eneris Surowce S.A. oddział w Krapkowicach - sektor 12 gmina Zdzieszowice;
c.

zagospodarowania odpadów z 4 gmin członkowskich (sektor 3 Kędzierzyn – Koźle,

Kolonowskie, Izbicko, Zdzieszowice) świadczyło Regionalne Centrum Zagospodarowania
i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o.
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu wszystkich gmin
członkowskich wyniósł 17 242 924,24 zł.
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Zestawienie mieszkańców w gminach członkowskich Związku (stan na dzień
31.12.2016 r.)
W ZAŁĄCZNIKU NR 1 zestawiono liczbę mieszkańców gmin Związku zgodnie
z GUS oraz dla porównania ze złożonymi deklaracjami w rozbiciu na część miejską i wiejską.
Dane nakreślają obraz ilości osób w poszczególnych gminach, jednakże trudno jest ustalić
prawidłową ilość osób, która faktycznie zamieszkuje daną gminę.
Porównanie ilości osób zamieszkujących Związek Międzygminny „Czysty Region”
na podstawie danych GUS za 2015 r. i złożonych deklaracji do 31.12.2016 r. wskazuje
na fakt, iż jeszcze nie wszyscy złożyli deklarację za gospodarowanie odpadami,
nie wywiązując się ze swoich obowiązków, w zakresie kryteriów wskazanych w Ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Obowiązku tego nie dokonało około 22% mieszkańców, przy założeniu zmian
w demografii ludności na przestrzeni analizowanego okresu czasu.
Poniższy Rys. 7

przestawia graficznie pozycje poszczególnych gmin zgodnie ze

złożonymi deklaracjami.
Rysunek 7. Zestawienie graficzne liczby mieszkańców gmin wg złożonych deklaracji do
2016 r.
Liczba osób w poszczególnych gminach należących do ZMCR
w 2016 r. wg złożonych deklaracji

Cisek
Izbicko
Kędzierzyn- Koźle

4 412 4 018
3 822

Kolonowskie

12 154

4 928

Leśnica

6 255

Pawłowiczki
50 473

2 998

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

5 607
Ujazd
6 056

Walce
4 344
Zdzieszowice
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Należy przeprowadzić ponowną informację o potrzebie złożenia deklaracji wśród
mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, ponieważ obecny stan
wykazuje, że liczba nieruchomości w stosunku do złożonych deklaracji jest niekompletna.
Tabela 4. Liczba nieruchomości wynikająca z aktualnych deklaracji na terenie Związku
Międzygminnego „Czysty Region” - stan na dzień 31.12.2016 r.

Lp.

Nazwa gminy

wszystkie
nieruchomości

zamieszkałe

niezamieszkałe

mieszane

1.

Cisek

1474

1395

62

17

2.

Izbicko

1358

1271

78

9

3.

Kędzierzyn-Koźle

6997

5639

1188

170

4.

Kolonowskie

1461

1362

91

8

5.

Leśnica

1856

1730

101

25

6.

Pawłowiczki

1799

1705

79

15

7.

Polska Cerekiew

1031

963

57

11

8.

Reńska Wieś

2196

2067

109

20

9.

Ujazd

1570

1452

112

6

10.

Walce

1330

1251

57

22

11.

Zdzieszowice

2387

2161

209

17

23459

20996

2143

320

SUMA
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V. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy zostali objęci kontrolą i zmianami
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zestawienie zmian w stanie aktualizacji deklaracji i prowadzone prace w 2016. Do dnia
31 grudnia 2016 roku:
1.

Zostało przyjętych w Biurze Związku 6097 szt. deklaracji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi(pierwszych, nowych oraz korekt).
2.

Wydano podczas prowadzenia postępowań podatkowych z zakresu opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowienia (wezwania do złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wezwania do
udzielenia wyjaśnień, korekty z urzędu, pozostałe postanowienia) - 956.
3.

Wydano decyzje administracyjne – 62 szt. (w tym: określenie wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22; na podst. art. 67a ustawy Ordynacja
podatkowa, tj. odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia w całości lub w części zaległości
podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - 17; pozostałe 23 szt.).
4.

Korespondencja z podatnikiem – 964

5.

Podejmowane działania zmierzających do przymusowego ściągnięcia należności:

a) wykonywanie upomnień telefonicznych,
b) wysyłka pism ponaglających.
c) wystawianie upomnień – 4731
d)

wystawianie

tytułów

wykonawczych

w

sprawach

dotyczących

egzekucji

administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 551.
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VI. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której
mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6
ust. 6-12
Wraz z uruchomieniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wszystkie
nieruchomości zamieszkałe, zlokalizowane na terenie Związku zostały ustawowo objęte
odbiorem odpadów komunalnych.
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Związek był
zobowiązany zorganizować odbieranie odpadów komunalnych w przypadku właścicieli
nieruchomości, którzy wcześniej nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.
Natomiast na podstawie art. 6c ust. 2 Ustawy związek mógł postanowić o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Związek zrobił to poprzez podjęcie przez
Zgromadzenie Uchwały nr XXV/7/12 z 10 .09.2012, powodującej objęcie systemem odbioru
odpadów komunalnych również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
W związku z powyższym na terenie ZMCR nie ma właścicieli nieruchomości, którzy nie
zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 w/w Ustawy.
Ponadto w sposób ciągły następuje uszczelnianie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi poprzez przeprowadzanie kontroli i zobowiązywanie właścicieli nieruchomości
do złożenia deklaracji.
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VII. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku w 2016
roku
Masa odebranych odpadów komunalnych z podziałem na rodzaj odpadów przestawia
ZAŁĄCZNIK NR 2. Łącznie na terenie Związku zostało odebrane 44 437,10 Mg odpadów
komunalnych.

Rysunek 8. Procentowy udział odpadów zmieszanych i segregowanych w ogólnej masie
odpadów komunalnych

37,18%
62,82%

odpady zmieszane
odpady segregowane

Jak widać z wykresu udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie zbieranych
odpadów wynosi 37,18%.
Rysunek 9. Suma odebranych odpadów komunalnych [MG] z terenu Związku
Międzygminnego w latach 2015-2016
45 000
40 000
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Rysunek 10. Suma odebranych zmieszanych odpadów komunalnych [Mg] z terenu
Związku Międzygminnego w latach 2015-2016
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Rysunek 11. Suma odebranych segregowanych odpadów komunalnych [Mg] z terenu
Związku Międzygminnego w latach 2015-2016
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Statystyczny mieszkaniec Związku wyprodukował 328 kg odpadów komunalnych,
szczegółowe zestawienie w gminach Związku zostało przedstawione w tabeli 5.
Tabela 5. Zestawienie wskaźników nagromadzenia odpadów na mieszkańca w poszczególnych gminach Związku w 2016 roku

Gmina

Liczba ludności za
2015 rok wg GUS

Ilość zebranych
odpadów w 2016 r.
[Mg]

Wskaźnik nagromadzenia
odpadów
[kg/mieszkańca/rok]

Cisek

5750

2062,38

358,67

Izbicko

5413

1816,78

335,63

62399

20029,948

321,00

Kolonowskie

5957

1880,66

315,71

Leśnica

7849

2951,28

376,01

Pawłowiczki

7719

1976,43

256,05

Polska Cerekiew

4156

1495,71

359,89

Reńska Wieś

8249

3145,97

381,38

Ujazd

6351

2306,01

363,09

Walce

5550

1681,08

302,90

16040

5090,845

317,38

135433

44437,093

328,11

Kędzierzyn-Koźle

Zdzieszowice
ZMCR

W 2016 roku na terenie Związku nie funkcjonowały stacjonarne Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i.
Prowadzone w gminach poprzez mobilne punkty zbiórki selektywnie zebranych odpadów,
zapewniały nieodpłatny odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora w zakresie:
- odpady surowcowe ( tzw. „suche”),
- szkło opakowaniowe,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone,
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
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- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok),
- zużyte opony.
Rodzaje, ilości i koszt odpadów zebranych w MPSZOK zestawione są w tabeli 6.
Tabela 6. Zestawienie danych z

mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych w 2016 roku
Ilość odpadów
segregowanych
oddanych w ramach
MPSZOK [Mg]

Gmina

Izbicko

12,93

Kolonowskie

16,23

Leśnica

30,93

Pawłowiczki

12,12

Reńska Wieś

4,05

Ujazd

0,34

Walce

11,26

Kędzierzyn-Koźle

320,11

Zdzieszowice

71,79

Razem

479,76

Ponadto każdy mieszkaniec gminy jeśli nie miał możliwości samodzielnego wywiezienia
odpadów do MPSZOK miał alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu usługi
dodatkowej w Związku (na podstawie uchwały nr LII/62/16 z dnia 06 czerwca 2016
r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w KędzierzynieKoźlu w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek
Międzygminny

„Czysty

Region”

w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi).
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Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych

VIII.

odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów
komunalnych pozostałości
biologicznego

przetwarzania

z sortowania i pozostałości z mechanicznoodpadów

komunalnych

przeznaczonych

do

składowania.
W 2016 roku z terenu gmin członkowskich Związku odebrano:
1) 27.913,59 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
2) 4.272,11 Mg odpadów zielonych.
W 2016 r. masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych
po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych wyniosła 235,615 Mg,
natomiast masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po
sortowaniu

albo

mechaniczno-biologicznym

przetwarzaniu

zmieszanych

odpadów

komunalnych wyniosła 0 Mg.
Poziomy: ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, recyklingu
odpadów selektywnie zebranych oraz recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych w 2016 roku.
Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu
i odzysku odpadów zebranych selektywnie, które wymusza ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (zgodnie z art. 6 pkt 11 Statutu Związku Międzygminnego
"Czysty Region").
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach poniżej przedstawiamy osiągnięte za rok 2016 przez Związek
poziomy:
1.

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych

do składowania – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2016 r. – 45%);(Rysunek 12)
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Rysunek 12. Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji w 2016 roku

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
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recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów

komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła –21,72%(wymagany poziom
w 2016 r. – 18%); (Rysunek 13)
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Rysunek 13. Poziom recyklingu odpadów selektywnie zebranych w 2016 roku
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recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,39% (wymagany poziom
w 2016 r. – 42%). (Rysunek 14)
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Rysunek 14. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych
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VIII. Prowadzone działania z zakresu informacji i edukacji na terenie
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w 2016r.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na
mocy Statutu Związek prowadzi działania informacyjne i edukacyjne na terenie gmin
członkowskich.
Celem tych przedsięwzięć jest przede wszystkim zapoznanie mieszkańców z nowym
systemem gospodarki odpadami komunalnymi, jak również nakłanianie do prawidłowej
segregacji odpadów i prowadzenia ekologicznego trybu życia.
Do całorocznych działań edukacyjnych prowadzonych przez Związek zaliczyć można
zajęcia prowadzone w placówkach oświatowych, spotkania z mieszkańcami, publikacje
artykułów prasowych, audycje w lokalnych rozgłośniach radiowych oraz ulotki.
W 2016 roku Związek przeprowadził następujące akcje edukacyjne:
1.

Zgodnie z programem edukacji ekologicznej Związku Międzygminnego „Czysty

Region” przeprowadzono cykl wiosennych akcji edukacyjnych pod ogólnym hasłem „Drugie
życie produktu – dom to nie śmietnik”. Celem akcji było uświadomienie mieszkańców
Związku, że nie każdy niepotrzebny produkt musi stać się odpadem. Nieużywana odzież,
przedmioty codziennego użytkowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą z powodzeniem być wykorzystywane przez kolejnych użytkowników. Cykl akcji obejmował:
1) Akcja „Wietrzenie szafy” zorganizowana w ramach wiosennych dni recyklingu
odbyła się w dniach 2, 9, 10 i 16 kwietnia we wszystkich gminach należących do Związku.
W ramach akcji mieszkańcy Związku mogli przynosić i zabierać zbędną odzież oraz tekstylia
dekoracyjne.
2) Akcja „Święto rupiecia” zorganizowana została w dniu 23 kwietnia pod pływalnią
w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas tej akcji mieszkańcy mogli przynosić i zabierać niepotrzebne
przedmioty dekoracyjne, oświetleniowe, drobne meble oraz akcesoria kuchenne.
3) Akcja „Elektrogracik” odbyła się dnia 14 maja na terenie zakładu Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas tej akcji mieszkańcy przynosili
i zabierali działające i zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne otrzymując za przyniesione
sprzęty sadzonki kwiatów.
2.

Związek Międzygminny „Czysty Region” przeprowadził zajęcia edukacyjne

dotyczące właściwej segregacji śmieci: 12 maja w Zdzieszowicach podczas „Dni bez
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Śmiecenia” oraz 17 maja w kędzierzyńskich Domach Dziennego Pobytu nr 1 i 3. Dnia 21
maja Związek Międzygminny „Czysty Region” wziął udział w pikniku organizowanym
z okazji Dnia Dziecka w Nogawczycach (Gmina Ujazd).
3.

Realizacja III edycji konkursu segreguj.pl (pogadanki w placówkach oświatowych).

4.

Udział w organizowanej na terenie Kędzierzyna-Koźla akcji „Dzień Ziemi” (stoisko

edukacyjne)
5.

Rozpoczęcie akcji „Piłki za puszki” razem z Fundacją Recal.

6.

09.06.2016r.

–

uroczysty

finał

III

edycji

konkursu

segreguj.pl.

Konkurs

zorganizowany był dla wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin należących do
Związku, które w okresie od 1 września 2015 r. do 20 maja 2016 r. gromadziły surowce
wtórne (makulaturę, puszki aluminiowe) i zużyte baterie. Koszt całkowity finału oraz nagród:
17 070 zł, 1000 zł pozyskano ze źródeł zewnętrznych. Łącznie przyznano 40 nagród
w 4 kategoriach:

2

grupowych

(szkoły,

przedszkola)

i

2 indywidualnych

(szkoły,

przedszkola).
Tabela 7. Porównanie wyników zbiórek odpadów w trzech edycji konkursu Segreguj. pl

7.

Surowiec

I edycja

II edycja

III edycja

makulatura

30,277 Mg

39,256 Mg

114,819 Mg

puszka

2,577 Mg

2,300 Mg

3,285 Mg

baterie

2,300 Mg

2,244 Mg

3,986 Mg

17.06.2016r. – udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Osiedle

„Mirabelka” w Zdzieszowicach (stoisko eko-edukacyjne);
8.

18.06.2016r. – udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Jaryszów

(stoisko edukacyjne);
9.

18-19.06.2016r. – udział Związku Międzygminnego w spływie pływadeł „Odra Rzeką

Integracji Europejskiej - PŁYWADŁA 2016”. Z okazji imprezy Związek zbudował
recyklingowe pływadło, którym spłynął Odrą od Raciborza do Koźla pokonując na wiosłach
42 km. Dodatkowo zorganizowano stoisko eko-edukacyjne;
10. 21.06.2016r. – pogadanka edukacyjna z zakresu prawidłowej segregacji odpadów
w Publicznym Przedszkolu w Starym Ujeździe;
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11. 06.07.2016r. – zajęcia eko-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu prawidłowej
gospodarki odpadami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu (Filia nr 1)
12. 07.07.2016r. – zajęcia eko-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu prawidłowej
gospodarki odpadami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu (Filia nr 5)
13. 10.07.2016r. – udział w Święcie Herbowym organizowanym przez Urząd Gminy
Reńska Wieś (stoisko eko-edukacyjne);
14. 13.07.2016r. – zajęcia dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury
w Kędzierzynie-Koźlu z zakresu eko-edukacji – przygotowanie „Eko-lemoniady”;
15. 20.07.2016r. - zajęcia dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury
w Kędzierzynie-Koźlu z zakresu prawidłowej segregacji odpadów;
16. 21.07.2016r. – zajęcia dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury
w Reńskiej Wsi z zakresu eko-edukacji – przygotowanie „Eko-lemoniady”;
17. 29.07.2016r. – zajęcia dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury
w Kędzierzynie-Koźlu z zakresu prawidłowej segregacji odpadów i ochrony przyrody;
18. W związku ze zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Międzygminnego „Czysty Region”, przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną.
Kampania została zrealizowana za pomocą ulotek informacyjnych, spotów radiowych,
ogłoszeń i artykułów prasowych, plakatów informacyjnych oraz Internetu. Całkowity koszt
kampanii wyniósł 11 457,46 zł.
19. W dniu 18.08.2016r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielił dofinansowania w formie dotacji na zadanie
pn. „W Czystym Regionie żyjemy – śmieci segregujemy” do kwoty 64 500 zł (tj. 72%
dofinansowania kosztów kwalifikowanych). Z uwagi na nieobjęcie części kosztów jako
kwalifikowanych wartość całego zadania uległa zmniejszeniu a ostateczna kwota dotacji
wyniosła 58 000 zł.
20. 01.09.2016r. – rozpoczęto akcję ekologiczno-charytatywną „Puszka dla Miłosza”,
z której dochód przekazany zostanie na leczenie chorego na zanik mięśni Miłosza Klimczaka.
Do akcji włączyło się wiele instytucji, również spoza Związku.
21. 01.09.2016r. – rozpoczęto kolejną, IV edycję konkursu segreguj.pl. W ramach
konkursu zostanie przeprowadzonych ok 40-50 pogadanek edukacyjnych w placówkach
oświatowych. Do dnia 23.11.2016r. w ramach tej edycji konkursu pogadanki edukacyjne
zostały

przeprowadzone

w

Landzmierzu,

Cisku,

Kolonowskiem, Długomiłowicach oraz Otmicach.
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22. 04.09.2016r. – udział przedstawicieli Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w Dożynkach Wojewódzkich w Ujeździe. Zorganizowano stoisko edukacyjne, ekologiczne
gry i zabawy dla dzieci.
23. 10.09.2016r. – współorganizacja i uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Odry”.
24. 11.09.2016r. - udział przedstawicieli Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w Wystawie rolniczej i zwierząt hodowlanych w Zakrzowie. Zorganizowano stoisko
edukacyjne, ekologiczne gry i zabawy dla dzieci.
25. 13.09.2016r. – razem z Fundacją Recal rozdano dodatkowe nagrody za zbiórkę
aluminiowych puszek w ramach konkursu segreguj.pl dla Zespołu Gimnazjalno-SzkolnoPrzedszkolnego w Pawłowiczkach, Publicznego Przedszkola nr 11, Publicznego Przedszkola
nr 5 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu.
26. 17-18.09.2016r. – I Ekojarmark Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Impreza
odbyła się w ramach projektu "W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy"
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu. W trakcie wydarzenia mieszkańcy gmin należących do Związku mieli
możliwość zaprezentowania regionalnych produktów i rękodzieła w drewnianych stoiskach,
rozstrzygnięto także konkurs na Ekorękosztukę, zorganizowano liczne konkursy i przedstawienia o tematyce ekologicznej.
27. 15-30.09.2016r. – wsparto organizację akcji Sprzątania Świata w wielu placówkach
oświatowych na terenie Związku.
28. 26-30.09.2016r. – pomoc w organizacji XIII Edukacyjnego Tygodnia z ZSEiE
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, przeprowadzenie pogadanki
ekologicznej na temat prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu.
29. 10.2016r. – przeprowadzono radiową kampanię edukacyjno-informacyjną w zakresie
prawidłowej segregacji odpadów w ramach projektu "W Czystym Regionie żyjemy, śmieci
segregujemy" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.
30. 25.10.2016r. – rozpoczęto pracę nad wspólnym projektem „W świecie tworzyw
sztucznych” z Zespołem Szkół w Komornie. Prezentacja rezultatów projektu edukacyjnego
nastąpi 29.11.2016r. w Zespole Szkół w Komornie.
31. 11.2016r. – rozpoczęto prasową kampanię edukacyjno-informacyjną w zakresie
prawidłowej segregacji odpadów w ramach projektu "W Czystym Regionie żyjemy, śmieci
segregujemy" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
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i Gospodarki Wodnej w Opolu. Etap ten obejmuje emisję artykułów prasowych oraz wydanie
pierwszego numeru informatora.
32. 12.2016r. – rozpoczęcie kampanii „Żyjesz między nami, nie pal odpadami” –
dystrybucja plakatów (1 000 szt.) na terenie gmin członkowskich Związku. Kampania jest
dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.
33. 12.2016r. – wydanie I numeru Informatora Związku „Rady na odpady” (50 000 egz.)
i jego dystrybucja na terenie gmin członkowskich Związku. Informator został dofinansowany
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
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IX. WNIOSKI
1) Związek Międzygminny „Czysty Region” w 2016r. kontynuował działania podjęte
w 2015r., które zostały przyjęte w strategii budowania zintegrowanego systemu zarządzania
gospodarką odpadami.
2) Związek w wyniku prowadzonych działań zarządczych i gospodarczych tworzy
stabilne podstawy gospodarki odpadami komunalnymi w celu osiągnięcia nałożonych na
gminy obowiązków opisanych w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 250) oraz zgodnie
z wytycznymi ujętymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Opolskiego na lata 2012-2017.
3) Moc

przerobowa

Regionalnych

instalacji

do

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadów komunalnych była wystarczająca do zagospodarowania całego
strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych powstających na
terenie Związku.
4) Związek osiągnął w roku 2016 wymagane przepisami prawa poziomy:


ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych

do składowania – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2016 r. – 45%);


recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów

komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 21,72 % (wymagany poziom
w 2016 r. – 18%);


recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,39 % (wymagany poziom
w 2016 r. – 42%).
5) W okresie całego roku 2016 selektywnie zbierane odpady stanowiły 37,18% ogółu
odebranych w ramach systemu odpadów komunalnych. Procentowy udział odpadów
selektywnie zebranych stopniowo wzrasta, co świadczyć może o stabilizacji systemu w tym
zakresie oraz stopniowym wykształcaniu się nawyku segregacji wśród mieszkańców.
6) System gospodarowania odpadami Związku samofinansuje się, tzn. opłaty wnoszone
przez właścicieli nieruchomości w pełni pokryły wydatki związane z funkcjonowaniem
systemu.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION” ZA 2016r.

7) Przed Związkiem w dalszym ciągu stoi ważne zadanie dotarcia do wszystkich osób
i podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ponoszenia z tego tytułu stosownych opłat.
8) Główny cel Związku to zapewnienie realizacji hierarchii sposobów postępowania
z odpadami oraz taka selektywna zbiórka odpadów u źródła, aby zapewnić efektywny
recykling i osiągnąć założone cele, zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r.
9) Pomimo, iż Związek wypełnia wymagane poziomy odzysku i recyklingu, jednakże
w celu osiągnięcia wymaganych poziomów w przyszłych latach konieczne będzie
wydzielenie z odpadów surowcowych oddzielnej frakcji papieru i tektury poprzez
wprowadzenie dodatkowej segregacji u źródła. Związek podjął w tym celu stosowne kroki
wprowadzając obowiązek segregowania papieru i tektury w niebieskim pojemniku/worku
(zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku w czerwcu 2016 roku). Makulatura jest
jednym z głównych surowców stosowanych w produkcji papieru, a jej jakość bezpośrednio
determinuje właściwości wyrobu końcowego. Jedynie prawidłowo prowadzona zbiórka
selektywna jest gwarantem odpowiedniej jakości papieru i tektury z odzysku i nie powoduje
obniżenia wartości odzyskanego surowca. Wydzielenie frakcji odpadów z papieru i tektury
wpłynie na poprawę efektywności systemu gospodarowania odpadami w Związku.
10) Funkcjonowanie mobilnych PSZOK-ów pozwala mieszkańcom na oddanie odpadów
problemowych, jednakże częstotliwość ich organizacji jest niewystarczająca. MPSZOKI
mogą stanowić uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami. Konieczne jednak jest
utworzenie stacjonarnych PSZOK-ów, które w istotny sposób usprawnią funkcjonowanie
systemu.
11) Należy w dalszym ciągu prowadzić szeroko zakrojone działania informacyjnoedukacyjne zachęcające mieszkańców Związku do selektywnej zbiórki odpadów. Naszym
celem jest zbudowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak
również w perspektywie roku 2020 zbudowania „społeczeństwa recyklingu”. Niezbędna jest
zatem nieustająca edukacja społeczeństwa, ale też skuteczna kontrola – łącznie z podniesieniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieprzestrzegających zasad
selektywnej zbiórki.
12) Należy

zwiększyć

zaangażowanie

mieszkańców

zabudowy

wielorodzinnej

w selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, aby surowce z tego obszaru mogły być
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przeznaczane do recyklingu bo obecnie stanowi to tylko 10% wytworzonej ilości w związku z
gromadzonymi w pojemnikach do selektywnej zbiórki zanieczyszczeniami tej frakcji.
13) Należy sukcesywnie prowadzić monitoring systemu celem jego uszczelnienia poprzez
wyeliminowanie patologii mieszania odpadów pojemnikach i jakości selektywnej zbiórki, .
14) Obecnie funkcjonujący system kontroli nad odbiorem odpadów z terenu Związku
pomimo wprowadzenia mechanizmów (kody RFID ), nie jest szczelny i wymaga
dopracowania

poprzez

zmianę

obecnie

funkcjonującego

systemu

rejestrującego

na system rejestrująco - monitorujący (kamery) oraz zainstalowanie systemu czujników
zapisujących wrzut odpadów, które nie są zbierane w ramach systemu, aby nie zwiększać
kosztów systemu kontroli powinniśmy sami zadbać abym ja i sąsiad stosował mechanizm
proponowany przez Związek selektywnego zbierania odpadów.
15) Budowa nowej instalacji RIPOK jest elementem zamykającym kompleksowy system
i powinna doprowadzić gospodarkę odpadami na terenie Związku do pełnej zgodności
z przepisami prawa krajowego oraz Dyrektyw unijnych i zaleceń Komisji Europejskiej w
zakresie tworzenia gospodarki o biegu zamkniętym.
16) Należy maksymalnie wykorzystać pomoc UE w nowej pespektywie finansowej
na

planowane

przez

Związek

inwestycje.

Aktualnie

kluczowym

zadaniem

jest

przedsięwzięcie polegające na budowie systemu punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie wszystkich gmin członkowskich.
17) Dużym osiągnięciem było uruchomienie BIOM ( Biuro Informacji i Obsługi
Mieszkańca),

które

zajmuje

się

kompleksową

obsługą

mieszkańców,

spółdzielni

mieszkaniowych, zarządów nieruchomości oraz firm w celu nawiązania indywidualnego
dialogu dla łatwiejszego dotarcia do oferowanych przez Związek usług oraz pomocy
w uzyskaniu wyczerpujących informacji. Mniejsza ilość interwencji i zgłoszeń właścicieli
nieruchomości pozwala postawić tezę, że system gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Związku funkcjonuje poprawnie.
18) Na skutek współpracy ze Strażą Miejską oraz roboczych spotkań technicznych
organizowanych przez Związek część administratorów i zarządców zabudowy wielorodzinnej
jest bardziej zaangażowana w kwestie dbałości o utrzymanie czystości i porządku w altanach
śmietnikowych oraz przypominanie mieszkańcom o prowadzeniu prawidłowej segregacji
odpadów w pojemnikach. Pomimo tego w niektórych lokalizacjach nadal dochodzi do
notorycznych przepełnień pojemników w szczególności na odpady selektywnie zbierane:
tworzywa sztuczne i papier, rzadziej szkło. Jest to w głównej mierze wynikiem
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nieprawidłowego

przygotowania

odpadów

do

odbioru

(brak

zgniatania

odpadów

opakowaniowych) oraz w lokalizacjach, gdzie mamy do czynienia z tzw. nieruchomościami
mieszanymi, podrzucania do pojemników przeznaczonych dla mieszkańców, odpadów
pochodzących z działalności (głównie handlowej). Należy zaznaczyć, że problem z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej dotyczy w głównej mierze
gmin miejskich to jest: Kędzierzyna-Koźla oraz Zdzieszowic.
19) W dalszym ciągu obserwowane jest zjawisko wystawiania odpadów problemowych
poza ustalonymi terminami zbiórki tych odpadów. Mimo szerokiej kampanii edukacyjnej
i informacyjnej oraz zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych
w ramach zbiórki akcyjnej w zabudowie wielorodzinnej, nie wykształciły się jeszcze w pełni
odpowiednie zachowania mieszkańców, świadczące o przestrzeganiu zasad Regulaminu
utrzymania czystości i porządku.
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ZAŁĄCZNIK NR 1: Zestawienie liczby mieszkańców w gminach Związku Międzygminnego "Czysty Region" wynikająca ze złożonych
deklaracji oraz GUS w latach 2015 i 2016.

Lp.

Gmina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cisek
Izbicko
Kędzierzyn - Koźle
Kolonowskie
Leśnica
Pawłowiczki
Polska Cerekiew
Reńska Wieś
Ujazd
Walce
Zdzieszowice
Związek ogółem:

Ilość
Ilość
mieszkańców - mieszkańców dane GUS w
dane GUS w
2014 [szt.]
2015 [szt.]
5 790
5 408
62 840
5 969
7 966
7 802
4 213
8 241
6 340
5 580
16 108
136 257

5 750
5 413
62 399
5 957
7 849
7 719
4 156
8 249
6 351
5 550
16 040
135 433

Ilość
mieszkańców
zadeklarowana
w deklaracjach
2015 [szt.]
4422
3986
51447
4297
6021
5688
3031
6183
4889
3848
12277
106089

Ilość
mieszkańców
zadeklarowana
w deklaracjach
2016 [szt.]
4412
4018
50473
4344
6056
5607
2998
6255
4928
3822
12154
105067

stosunek
stosunek
Różnica
Różnica
procentowy
procentowy
(GUS 2014
(GUS 2015
GUS 2014 do
GUS 2015 do
- deklaracje
- deklaracje
deklaracje
deklaracje
2015 )[szt.]
2016 )[szt.]
2015) [%]
2016) [%]
1 368
1 422
11 393
1 672
1 945
2 114
1 182
2 058
1 451
1 732
3 831
30 168

76,37%
73,71%
81,87%
71,99%
75,58%
72,90%
71,94%
75,03%
77,11%
68,96%
76,22%
77,86%

1 338
1 395
11 926
1 613
1 793
2 112
1 158
1 994
1 423
1 728
3 886
30 366

76,20%
74,30%
80,32%
72,78%
76,02%
71,87%
71,16%
75,90%
77,73%
68,49%
75,45%
77,11%
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ZAŁĄCZNIK NR 2: Bilans odebranych odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego "Czysty Region" w 2016 roku.

Miesiąc
/2016r.

ilość zebranych
odpadów
komunalnych
RAZEM
(zmieszanych i
segregowanych)
[Mg]

z tego:
odpady
zmieszane
[Mg]

1

2

3

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM

3147,47
3429,95
3598,98
3585,92
4095,96
4009,53
3568,91
3847,87
3523,04
3808,18
4132,12
3689,16
44 437,09

odpady segregowane [Mg]

suche

papier

szkło

zielone

bio

popiół

gabaryty

inne

4

5

6

7

8

9

10

11

1975,88 266,99
2169,31 268,67
2285,41 271,19
2427,25 318,04
2392,31 287,20
2259,30 334,50
2025,50 340,58
2266,73 327,52
2198,66 324,76
2468,51 290,20
2669,93 275,29
2774,80 320,00
27 913,59 3 624,94

0,00 136,93
0,25
0,00 739,34
0,00 145,18
1,30
0,00 706,15
0,00 144,35
2,18
0,00 696,43
0,00 141,82
59,65
10,35 519,61
0,00 132,46
637,65 343,58
0,00
0,00 123,34
584,97 308,70
0,00
0,00 155,26
529,82 312,22
0,00
0,85 121,80
689,10 326,20
0,00
8,08 149,64
422,33 193,06
0,00
8,79 124,02
439,47 170,00
0,00
4,99 129,94
772,47
17,58
0,00
8,90 161,53
132,92
43,96
0,00
31,61 1 666,27 4 272,11 1 725,65 2 661,53

5,09
73,13
152,41
64,36
270,79
355,03
97,04
58,83
184,72
166,60
238,82
232,16
1 898,98

22,99
66,21
47,01
44,84
31,97
43,69
108,49
56,84
41,79
140,59
23,10
14,89
642,41

Razem
segregowane
[Mg]

12

1171,59
1260,64
1313,57
1158,67
1703,65
1750,23
1543,41
1581,14
1324,38
1339,67
1462,19
914,36
16 523,50

Uwaga: Dane w tabeli dotyczą ilości odpadów komunalnych odebranych w 2016 roku z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ramach
zawartych umów przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.
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