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Podstawę opracowania „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2018 r.” stanowią zapisy ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 1454). 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 134 157osób. Dla ułatwienia organizacji zintegrowanego systemu
zarządzania gospodarką odpadami obszar Związku podzielony został na 12 sektorów, w tym
Kędzierzyn-Koźle na 2 odrębne sektory. Od dnia 22 czerwca 2018 roku Zgromadzenie
Związku podjęło uchwałę o zniesieniu podziału na sektory gminy Kędzierzyn-Koźle.
Uchwała weszła w życie 6 lipca 2018 roku. Od tego dnia obszar Związku podzielony jest na
11 sektorów.
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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

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.
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Do realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów Związek organizuje przetargi zgodnie
PZP.
Właściwe poprowadzenie przez Biuro Związku postępowań przetargowych w 2018 roku
pozwoliło na podpisanie stabilnych umów na realizację zadań odbioru i zagospodarowania
odpadów z przekierowaniem całego strumienia do zagospodarowania w instalacji RIPOK
w Kędzierzynie-Koźlu.
Korzystając ze zmian ustaw umożliwiających bezprzetargowe powierzenie wykonania
usług, na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in house)
pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki powierzono
wykonywanie zadania odbioru odpadów komunalnych Spółce Usługi Komunalne Spółka
z o.o., ponieważ spełnione są wszystkie wymagane art. 67 ust. 1 pkt 12 warunki:
1. Związek Międzygminny „Czysty Region” jako jedyny wspólnik, sprawuje nad Spółką
Usługi Komunalne Spółka z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz
istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej Spółki,
2. ponad 90% działalności Spółki Usługi Komunalne Spółka z o.o. dotyczy wykonywania
zadań powierzonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region”; biorąc pod uwagę
nieodpłatne przejęcie z dniem 04.09.2017r. od gminy Kędzierzyn-Koźle Spółki przez
Związek Międzygminny „Czysty Region” procent tej działalności (średni przychód za
ostatnie trzy lata poprzedzające udzielenie zamówienia) został ustalony za pomocą
wiarygodnych prognoz handlowych,
3. w Spółce Usługi Komunalne Spółka z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego.
Spółka odbierała odpady w ramach zamówienia z wolnej ręki z nieruchomości
zamieszkałych gminy Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice i Reńska Wieś.
W związku z powyższym aktualnie Usługi Komunalne Spółka z o.o. odbiera 2/3 ogólnej
masy odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty
Region”.

Dla spójności zintegrowanego systemu gospodarki odpadami został wprowadzony
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku w zakresie postępowania
z odpadami komunalnymi.
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Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie postępowania z odpadami
komunalnymi wprowadzono uchwałą Nr LII/56/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty
Region”. Wkrótce po jego wejściu w życie okazało się, że zmiana w zakresie sposobu
zbierania odpadów, jaką przewiduje, musi być wprowadzana stopniowo z uwagi na brak
mocy przerobowych u wykonawców usługi odbioru odpadów oraz konieczność zmiany
przyzwyczajeń mieszkańców – a także w celu uniknięcia wzrostu kosztów działania systemu
odbioru odpadów.
Dlatego w 2018 roku Związek przygotował zmianę Regulaminu celem usunięcia
najważniejszych trudności, jakie wynikły w praktyce, a mianowicie:
- Zarząd po przyjęciu uchwały o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami przez
Zgromadzenie powrócił do poprzedniej wersji zapisu w Regulaminie, gdzie od 3 osoby
w gospodarstwie przysługiwał pojemnik na BIO o pojemności 240 l.
Zgodnie z zapisami Regulaminu, każdy z właścicieli nieruchomości zamieszkałych
deklarujący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobligowany jest do wydzielenia
czterech strumieni odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, metale wspólnie
z tworzywami sztucznymi oraz odpady ulegające biodegradacji) oraz piątego strumienia
odpadów zmieszanych (resztkowych).
System gospodarki odpadami Związku Międzygminnego „Czysty Region” już w 2016
roku wprowadził standardy selektywnej zbiórki zgodne z zapisami Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
odpadów, które mają służyć osiągnięciu przewidzianych prawem (krajowym jak
i unijnym) poziomów recyklingu

i odzysku.

Obecnie trwają prace nad zmianą Regulaminu w zakresie wprowadzenia selektywnej
zbiórki papieru i bioodpadów na nieruchomościach niezamieszkałych oraz wydzielenia
odrębnego strumienia papieru i zbiórki bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej.
W 2018 roku na terenie Związku nie dokonano zmian ogólnego modelu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Systemem objęte były zarówno nieruchomości zamieszkałe jak
i niezamieszkałe.
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II.

MOŻLIWOŚCI

KOMUNALNYCH,
Z

SORTOWANIA

PRZETWARZANIA

ODPADÓW
ODPADÓW

ZMIESZANYCH

ZIELONYCH

ORAZ

KOMUNALNYCH

ODPADÓW

POZOSTAŁOŚCI

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 2016 – 2022.
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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 2018 roku do regionalnej instalacji wyniosła 31 101,99 Mg.
Zgodnie z zapisami WPGO w przypadku awarii instalacji posiadającej status RIPOK,
czasowej przerwy technologicznej lub innej przyczyny, z powodu której instalacja nie może
przyjąć odpadów należy skorzystać z instalacji zastępczej wskazanej w WPGO. W roku 2018
nie odnotowano konieczności zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
o kodzie 200301 w instalacji pełniącej funkcję zastępczą RIPOK.

Tabela 1. Informacja o masie i sposobie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w 2018 r. – na podstawie Sprawozdań półrocznych
Wykonawców

Nazwa i adres instalacji

Instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów
(MBP)
Ul. Naftowa 747-230
Kędzierzyn-Koźle

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

Masa
odpadów
[Mg]

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

31.101,99
z czego
powstało:

Sposób
zagospodarowania

R12/D8
z czego powstało:
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Zarządzający:
Regionalne Centrum
Zagospodarowania i
Unieszkodliwiania
Odpadów „Czysty
Region” Sp. z o.o., ul.
Naftowa 7, 47-230
Kędzierzyn-Koźle
8507,87

R1-191212 (balast z
nadsitówki)

906,449

R13-191212(balast z
nadsitówki)

65,219

R4 – 150104

20416,916

D8 – 191212 (pod
sitówka)

1205,535

2.

R13 - 191212
(pod sitówka )

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 2018 do regionalnej kompostowni
wyniosła 7466,731 Mg.
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Tabela 2. Informacja o masie odebranych odpadów ulegających biodegradacji oraz
sposobie ich zagospodarowania w 2018 roku

Nazwa

Kod
odpadów

20 02 01

Rodzaj odpadów

Masa
odpadów
[Mg]

Sposób
zagospodarowania

Odpady ulegające
biodegradacji

7.466,731

R3

Kompostownia
Regionalne Centrum
Zagospodarowania i
Unieszkodliwiania
Odpadów „CZYSTY
REGION”
Sp. z o.o.
Ul. Naftowa 7
47-230 Kędzierzyn-Koźle

III. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zakładu mechanicznobiologicznego

przetwarzania

odpadów)

Zagospodarowania i Unieszkodliwiania

zarządzana

przez

Regionalne

Centrum

Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o.

w Kędzierzynie-Koźlu gwarantuje przyjęcie i prawidłowe zagospodarowanie zmieszanych
odpadów komunalnych o kodzie 200301 oraz odpadów zielonych o kodzie 200201.
Priorytetową inwestycją na najbliższe lata jest rozbudowa Regionalnej Instalacji
do

Przetwarzania

Odpadów

Komunalnych

(zakładu

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadów) – etap II - w oparciu o strumień odpadów przekazanych do Związku
wraz z obowiązkiem ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego woj. opolskiego na lata 2014-2020 na rozbudowę RIPOK na łączną kwotę
7.995.000,00 zł.
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Dla ustabilizowania i zmniejszenia kosztów systemu gospodarki odpadami w Związku gmina
Kędzierzyn-Koźle przekazała 100% udziałów Spółki Regionalne Centrum Zagospodarowania
i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. (spółka świadczy usługi w zakresie
przetwarzania odpadów komunalnych) oraz 100% udziałów spółki Usługi Komunalne
sp. z o.o. (spółka świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych). Związek Międzygminny
„Czysty

Region”

jest

aktualnie

jedynym

właścicielem

powyższych

podmiotów

gospodarczych i prowadzi zadania w systemie jednolitej strategii gospodarowania odpadami
na terenie gmin Związku zgodnie z zapisami ustawy Uczipg.

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 2018 r. Związek kontynuował podjęte w latach ubiegłych 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 Bema (wcześniej Towarowa).
W związku z tym, iż budowa PSZOK wymaga dużych nakładów finansowych (budowa
jednego PSZOK pochłonie ok. 1 mln zł), podjęto starania polegające na dofinansowaniu ich
budowy ze środków Unii Europejskiej.
Aktualnie Związek realizuje dwa projekty unijne w ramach RPO WO:
1) „Budowa trzech PSZOK na terenie gmin Leśnica, Ujazd, Walce” o wartości
1 736 756,81 zł, kwota dofinansowania 1 476 243,28 zł;
2) „Budowa PSZOK na terenie gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym
„Czysty Region" o wartości 741 935,74 zł, kwota dofinansowania 630 645,37 zł.
W związku z otrzymanymi ofertami na budowę PSZOK Leśnica, Ujazd, Walce,
Zdzieszowice, których wartość znacznie przewyższała kwoty przeznaczone przez
Zamawiającego na realizację przedsięwzięcia, Związek rozpoczął weryfikację dokumentacji
projektowo-kosztorysowej celem obniżenia kosztów budowy PSZOK. Związek zwrócił się
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również do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania, jednakże zgodnie
z regulaminem konkursu, dofinansowanie budowy

1-go PSZOK nie może przekroczyć

1 mln zł, a wartość całego projektu 2 mln zł, stąd niezbędne są prace weryfikacyjne
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Tabela 3. Informacje dotyczące środków przeznaczonych na budowę PSZOK i wysokości
otrzymanych ofert

Lp.

PSZOK

Zaplanowane środki
zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie

Kosztorys CODEX
z dnia 02.07.2018
r.

1

Leśnica

525 566,70 zł

890685,23 zł

2

Ujazd

767 547,20 zł

1020300,63 zł

1 593 292,80 zł

3

Walce

265 114,20 zł

419218,43 zł

875 796,90 zł

Razem projekt
3 PSZOK

1 558 228,10 zł

2 330 204,29 zł

3 314 099,70 zł

Zdzieszowice

674 663,47 zł

750 406,03 zł

1 120 284,00 zł

4

Wartość ofert – II
przetarg 30.07.2018
r.
1) 1 356 788,40 zł
2) 845 010,00 zł

Po zweryfikowaniu projektów i zmianie pozwolenia na budowę (czego wymaga np.
zmniejszenie powierzchni wiaty), Związek ponownie ogłosi przetargi na budowę
w I kwartale 2019 r.

W związku z zapisami linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi, budowa
PSZOK na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle jest możliwa jedynie ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z tym w grudniu 2017 r. Związek
złożył wniosek o dofinansowanie budowy PSZOK w ramach działania 2.2. Gospodarka
odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt
„Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu” został w 2018 r.
umieszczony na ostatecznej liście rankingowej, pod względem punktacji zajmuje trzecie
miejsce w skali kraju.
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Projekt obejmuje budowę siedmiu PSZOK w gminach Kędzierzyn-Koźle (2), Reńska
Wieś, Pawłowiczki, Izbicko, Kolonowskie, Polska Cerekiew, jak również doposażenie
właścicieli zabudowy zamieszkałej i niezamieszkałej w pojemniki do segregacji odpadów z 9
sektorów (bez sektora 9 – Reńska Wieś, sektora 12 – Zdzieszowice oraz części Sektora 3 –
Kędzierzyn-Koźle). Projekt obejmuje:
- w roku 2019 r. zakup pojemników do segregacji dla sektorów: Walce, Pawłowiczki,
Cisek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle (dawny sektor 4);
- w roku 2020 r. – budowę PSZOK na ul. Grunwaldzkiej i Naftowej w KędzierzynieKoźlu, zakup pojemników do segregacji dla sektora 5 (Kolonowskie);
- w roku 2021 r. – budowę PSZOK w Reńskiej Wsi, Polskiej Cerekwi i Pawłowiczkach,
zakup pojemników do segregacji dla sektora 10 (Ujazd);
- w roku 2022 r. – budowę PSZOK w Izbicku i Kolonowskim, zakup pojemników do
segregacji dla gmin Polska Cerekiew, Leśnica
- w roku 2023r. – zakup pojemników na zmieszane odpady komunalne dla 9 sektorów
(bez sektora 9 – Reńska Wieś, sektora 12 – Zdzieszowice oraz części Sektora 3 – KędzierzynKoźle).
W projekcie zaplanowano również edukację ekologiczną (warsztaty na PSZOK, lekcje
edukacyjne z transportem dla placówek oświatowych, broszury informacyjno-edukacyjne,
kampanie medialne) oraz konferencje prasowe otwierające poszczególne PSZOKi.
Na PSZOK ul. Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu zaplanowano budowę salki edukacyjnej.
Łączna wartość projektu: 10 881 351,48 zł, z czego wnioskowana wysokość dofinansowania
wynosi 7 519 633,13 zł.
W związku z tym, iż projekt jest traktowany jako generujący dochód i poziom
dofinansowania powinien zostać wyliczony o stawkę „flat rate” w wysokości 68 % kosztów
kwalifikowalnych, wkład własny Związku wyniósłby łącznie 4 865 644,97 zł. Z uwagi na
brak środków, Związek nie ma możliwości zapewnienia zwiększonej kwoty wkładu własnego
w celu realizacji projektu. W zaistniałej sytuacji Związek nie przedłożył skorygowanego
wniosku o dofinansowanie projektu.
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Rysunek 4. Zestawienie wydatków planowanych do poniesienia w ramach programów
operacyjnych RPO i POIiŚ na budowę PSZOK, doposażenie w pojemniki oraz edukację
ekologiczną.

W przypadku PSZOK zaplanowanego na ul. Bema w Kędzierzynie-Koźlu, w 2018 r.
Związek wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z wnioskiem
o wpisanie inwestycji do „Planu Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata
2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”. Od wpisu zależne jest otrzymanie
dofinansowania na jego budowę. W związku z odpowiedzią negatywną, w 2019 r. Związek
ponownie wystąpił z wnioskiem i aktualnie oczekuje na odpowiedź w tej sprawie. Kolejnym
krokiem, w przypadku wpisu inwestycji do Planu, będzie złożenie wniosku o dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do czasu utworzenia stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK) na terenie Związku funkcjonują mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (MPSZOK).
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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.
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Rysunek 5. 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 odpadów komunalnych były świadczone przez następujące firmy:
- Usługi Komunalne z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu - sektor 3 Kędzierzyn – Koźle;
sektor 9 Reńska Wieś; sektor 12 gmina Zdzieszowice
- Remondis Opole sp. z o.o. z siedzibą w Opolu: sektor 5 gmina Kolonowskie, sektor
11 Walce;
- Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach - sektor 2 gmina Izbicko, sektor 7
Pawłowiczki; sektor 1 gmina Cisek, sektor 6 Leśnica;
- Remondis Gliwice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach: sektor 8 gmina Polska
Cerekiew, sektor 10 gmina Ujazd;

b.

zagospodarowania odpadów z 11 gmin członkowskich (sektor 3 Kędzierzyn –

Koźle, Reńska Wieś, Kolonowskie, Walce, Izbicko, Pawłowiczki, 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 21 988 972,11 zł
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V. ZESTAWIENIE

MIESZKAŃCÓW

W

GMINACH

CZŁONKOWSKICH

ZWIĄZKU (STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 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 2017 r. i złożonych deklaracji do 31.12.2018 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 22,8% mieszkańców, przy założeniu zmian
w demografii ludności na przestrzeni analizowanego okresu czasu.
Poniższy Rys. 6 przestawia graficznie pozycje poszczególnych gmin zgodnie ze złożonymi
deklaracjami.

Rysunek 6. Zestawienie graficzne liczby mieszkańców gmin wg złożonych deklaracji do
2018 r.
Liczba osób w poszczególnych gminach należących do ZMCR
w 2018 r. wg złożonych deklaracji
4 320
3 813

Izbicko
Kędzierzyn- Koźle

4 056

Kolonowskie

11 862

4 987

Cisek

Leśnica

6 355

Pawłowiczki
49 397

2 963

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

5 496

Ujazd

5 963

Walce
4 363

Zdzieszowice

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION” ZA 2018r.

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 31.12.2018 r.

Lp.

Nazwa gminy

wszystkie
nieruchomości

zamieszkałe

niezamieszkałe

mieszane

1.

Cisek

1515

1434

81

15

2.

Izbicko

1392

1313

79

10

3.

Kędzierzyn-Koźle

7284

5997

1287

166

4.

Kolonowskie

1506

1413

93

5

5.

Leśnica

1880

1777

103

25

6.

Pawłowiczki

1792

1711

81

14

7.

Polska Cerekiew

1044

985

59

9

8.

Reńska Wieś

2271

2162

109

22

9.

Ujazd

1599

1487

112

6

10.

Walce

1344

1289

55

23

11.

Zdzieszowice

2472

2227

245

16

24099

21795

2304

311

SUMA
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VI. 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 2018r.
1. Porównywano ilości osób zameldowanych na nieruchomości, ze szczególnym
uwzględnieniem osób nowonarodzonych, (z informacji pozyskanych z Rejestrów
Państwowych, z aplikacji Źródło, bazy PESEL) z danymi zawartymi w deklaracjach –
pracownicy na stanowiskach wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, weryfikowali zgodność danych, a w przypadku uzasadnionych
wątpliwości, wzywali do wyjaśnień – działania były prowadzone dla deklaracji już
złożonych (weryfikacja prowadzona była dla wszystkich gmin członków Związku)
i dla których narodziło się dziecko.
2. Dokonano systematycznej weryfikacji polegającej na sprawdzaniu czy każda
nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy jest zamieszkiwana i czy jest złożona
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wykorzystując dane z Rejestrów Państwowych oraz czynności kontrolnych
prowadzonych w terenie. Pracownicy na stanowiskach wymiaru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wzywali właścicieli nieruchomości do
wyjaśnienia przyczyn niezłożenia deklaracji lub do złożenia właściwej deklaracji lub
wydawali decyzję określającą wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Dokonano systematycznej weryfikacji polegającej na sprawdzaniu czy każda
nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
tzn. miejsca, w których prowadzona działalność gospodarcza

i czy jest złożona

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zastosowano m.in. metodę spisu z natury tzn. pracownicy Związku systematycznie,
ulicami, działając w terenie rejestrowali zauważone przypadki braku złożonej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie
pracownicy na stanowiskach wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

wzywali

właścicieli

nieruchomości

do

wyjaśnienia

przyczyn

niezłożenia deklaracji lub do złożenia właściwej deklaracji lub wydawali decyzję
określającą wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION” ZA 2018r.

4. Weryfikowali systematycznie stwierdzone przypadki przepełniania się pojemników
(dot. nieruchomości niezamieszkałych) każdego rodzaju. Pracownik działając
w terenie przekazywał informacje o nieruchomościach na których występowało
przepełnienie pojemników celem wezwania właściciela nieruchomości do zmiany
deklaracji.
5. Dokonywano czynności sprawdzających poprawność prowadzonej zbiórki przez
właścicieli nieruchomości.
6. Zostało przyjętych w Biurze Związku 6780 szt. deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (pierwszych, nowych oraz korekt).
7. 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) - 943.
8. Wydano decyzje administracyjne – 49 szt. (w tym: określenie wymiaru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – 31; 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 - 8; pozostałe 10
szt.).
9. Prowadzono korespondencję z podatnikiem – 1568 szt.
10. Podejmowano działania zmierzające do ściągnięcia należności z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:


c) wystawiono upomnień – 2868



d) wystawiono tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących egzekucji
administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 269.

11. Wydano postanowienia o nałożeniu kary porządkowej – 9 szt.
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VII. 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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VIII. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA
TERENIE ZWIĄZKU W 2018 ROKU

Masa odebranych odpadów komunalnych z podziałem na rodzaj odpadów przestawia
ZAŁĄCZNIK NR 2. Łącznie na terenie Związku zostało odebrane 47 711,75 Mg odpadów
komunalnych.

Rysunek 7. Procentowy udział odpadów zmieszanych i segregowanych w ogólnej masie
odpadów komunalnych [%].

34,81%

65,19%

odpady zmieszane
odpady segregowane

Jak widać z wykresu udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie zbieranych
odpadów wynosi 34,81%.
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Rysunek 8. Suma odebranych odpadów komunalnych [Mg] z terenu Związku
Międzygminnego w latach 2016-2018
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Rysunek 9. Suma odebranych zmieszanych odpadów komunalnych [Mg] z terenu Związku
Międzygminnego w latach 2016-2018
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Rysunek 10. Suma odebranych segregowanych odpadów komunalnych [Mg] z terenu
Związku Międzygminnego w latach 2016-2018
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Statystyczny mieszkaniec Związku wyprodukował 355,6 kg odpadów komunalnych,
szczegółowe zestawienie w gminach Związku zostało przedstawione w tabeli 5.
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Tabela 5. Zestawienie wskaźników nagromadzenia odpadów na mieszkańca w poszczególnych gminach Związku w 2018 roku

Gmina

Ilość zebranych
Liczba ludności za odpadów w 2018r. [Mg]
2017 rok wg GUS

Wskaźnik
nagromadzenia
odpadów
[kg/mieszkańca/rok]

Cisek

5679

2 179,17

383,72

Izbicko

5418

1 863,38

343,92

61661

21 069,05

391,69

Kolonowskie

5898

2 073,05

351,48

Leśnica

7751

3 052,35

393,80

Pawłowiczki

7609

2 562,17

336,73

Polska Cerekiew

4129

1 516,55

367,29

Reńska Wieś

8229

3 361,36

408,48

Ujazd

6400

2 539,05

396,73

Walce

5494

2 159,42

15889

5 336,20

335,84

134 157

47 711,75

355,64

Kędzierzyn-Koźle

Zdzieszowice
ZMCR

393,05

W 2018 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,
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- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone,
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok),
- zużyte opony.

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).
Związek reagując na zgłaszane potrzeby mieszkańców zagwarantował bezpłatną możliwość
oddania świątecznej żywej choinki lub sztucznej (w ramach zbiórki akcyjnej jako odpad
wielkogabarytowy).

32

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION” ZA 2018 r.

IX. ILOŚCI

ZMIESZANYCH

ODPADÓW

KOMUNALNYCH,

ODPADÓW

ZIELONYCH ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ POWSTAJĄCYCH
PRZETWARZANIA

Z

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

POZOSTAŁOŚCI

Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

PRZEZNACZONYCH

DO

SKŁADOWANIA.

W 2018 roku z terenu gmin członkowskich Związku odebrano:
1) 31 101,99 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
2) 7 428,07 Mg odpadów zielonych.
W 2018 r. masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych
po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych wyniosła 0 Mg, masa odpadów
o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu albo
mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych również
wyniosła 0 Mg.
Poziomy: ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, recyklingu
odpadów selektywnie zebranych oraz recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych w 2018 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 2018 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 2018 r. – 40%);(Rysunek 11)
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Rysunek 11. Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji w 2018 roku
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recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów

komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła –30,5% (wymagany poziom
w 2018 r. – 30%); (Rysunek 12)

34

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION” ZA 2018r.

Rysunek 12. Poziom recyklingu odpadów selektywnie zebranych w 2018 roku
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła
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recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,83% (wymagany poziom
w 2018 r. – 50%). (Rysunek 13)
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Rysunek 13. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych
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X. PROWADZONE DZIAŁANIA Z ZAKRESU INFORMACJI I EDUKACJI NA
TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION” W 2018R.

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 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 materiały drukowane.
Jednym z największych działań edukacyjnych prowadzonych przez Związek jest konkurs
Segreguj.pl. Konkurs organizowany jest dla placówek oświatowych (szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i przedszkoli) z terenu gmin należących do Związku, których uczniowie
gromadzą w ciągu roku szkolnego surowce. Celem konkursu jest kształtowanie
odpowiedzialnych postaw wobec przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej
w zakresie odpadów, wyrabianie prawidłowych nawyków dotyczących segregacji oraz
poprawa stanu czystości środowiska poprzez zebranie surowców i wydzielenie ze strumienia
odpadów niebezpiecznych – zużytych baterii, elektrosprzętów. Konkurs połączony jest
z pogadankami edukacyjnymi (łączy teorię z praktyką w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami). W ciągu każdej edycji w placówkach przeprowadzanych jest
minimum 100 prelekcji. Związek nagradza placówki oraz uczniów i przedszkolaków, którzy
w trakcie trwania konkursu zebrali w sposób selektywny największe ilości odpadów.
W ramach konkursu prowadzone są również spotkania ze szkolnymi koordynatorami
(nauczycielami, przedszkolankami, dyrekcją). Finał konkursu – rozdanie nagród - odbywa się
podczas pikniku ekologicznego, propagującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
W V edycji konkursu udział wzięły 93 placówki oświatowe z terenu Związku. Łącznie
zebrano: 112,5 tony makulatury, 5,2 tony puszek aluminiowych, 5,4 tony baterii, 7,5 tony
tworzyw sztucznych oraz 17,4 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Finał
V edycji odbył się podczas ekopikniku zorganizowanego 28 listopada w DK „Chemik”
w Kędzierzynie-Koźlu. Rozdano nagrody o wartości ponad 12 tysięcy złotych, ponadto na
uczestników czekało wiele dodatkowych atrakcji: spektakl edukacyjny oraz warsztaty
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z kreatywnego wykorzystania odpadów. Zorganizowano również akcję wymiany surowców
na sadzonki oraz punkt „Drugie życie” dla niepotrzebnych książek i zabawek. W grudniu
2018 r. rozpoczęła się VI edycja konkursu. Konkurs wraz z piknikiem realizowany jest
w ramach projektu „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku
Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą:
„Odpady jako cenny surowiec" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2018 r. Projekt
obejmuje kompleksową edukację ekologiczną na lata 2018 – 2021, w ramach której
zaplanowano m.in. realizację konkursu segreguj.pl, kampanie medialne, ekologiczne
konkursy i warsztaty w każdej gminie członkowskiej, zakup i montaż tablic edukacyjnych na
altanach, doposażenie w pojemniki do segregacji obiektów użyteczności publicznej. Wartość
projektu: 1 728 946,74 zł, w tym dofinansowanie 1 469 604,72 zł.
W ramach działań edukacyjnych Związek organizuje Mobilne Stoiska Edukacyjne, na
których edukuje mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami poprzez
drobne konkursy i zabawy. W 2018 r. stoiska edukacyjne organizowano podczas wielu
wydarzeń kulturalnych na terenie gmin członkowskich (Dzień Ziemi, Targi Książki, festyny
parafialne i inne). Corocznie Związek wspiera akcję „Sprzątanie Świata – Polska”, prowadzi
również prelekcje edukacyjne w Domach Dziennego Pobytu czy bibliotekach oraz organizuje
akcję wymiany elektroodpadów na sadzonki.
W 2018 r. Związek przeprowadził również pilotażową kampanię edukacyjną na terenie
Kędzierzyna-Koźla połączoną z kontrolą prawidłowości segregacji odpadów. Kampania miała
charakter konsultacyjno-edukacyjny i została przeprowadzona w celu weryfikacji potrzeb
mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Pracownicy Związku
przeprowadzili wśród wybranych bloków ankietę dotyczącą systemu gospodarki odpadami,
dostarczona została również ulotka edukacyjna. Równocześnie kontrolowana była segregacja
odpadów w altanie śmietnikowej. Z 354 lokali zebrano 81 ankiet. Za najczęstszą przyczynę
braku chęci segregacji ankietowani podali mieszanie odpadów selektywnie zbieranych
(„mimo segregacji wszystko trafia do jednej śmieciarki”). Największy problem w selektywnej
zbiórce odpadów stanowi brak warunków do zbiórki w mieszkaniu, brak stałych punktów
gdzie można oddać odpady problemowe oraz za mała pojemność pojemników na odpady
segregowane. Mieszkańcy najczęściej otrzymują informacje na temat segregacji z ulotek
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i plakatów. Na kolejnych pozycjach znalazły się media: prasa, Internet, telewizja, radio.
Najmniej popularnym środkiem są spotkania otwarte.
W październiku 2018 r. Związek rozpoczął prace nad partnerskim projektem
realizowanym wspólnie z Gminą Kędzierzyn-Koźle oraz Miejską Biblioteką Publiczną
w Kędzierzynie-Koźlu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej
województwa opolskiego”. W ramach projektu Związek zamierza przeprowadzić kampanię
informacyjno-edukacyjną w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi,
w zakresie której zaplanował m.in. zakup i montaż 12 szt. punktów zbiórki elektroodpadów
(w każdej gminie członkowskiej, w tym dwa na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle). Ponadto
w ramach projektu zaplanowano warsztaty, doposażenie bibliotek gminnych w książki
o tematyce ekologicznej, międzygminny konkurs plastyczny, akcje wymianę odpadów na
sadzonki i nasiona. Wniosek został złożony 30 listopada br. w ramach działania 5.1 Ochrona
różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Wartość części projektu realizowanej przez
Związek wynosi 387 950,00 zł, z czego kwota wsparcia 329 757,50 zł.
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WNIOSKI

XI.

1) Związek Międzygminny „Czysty Region” 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.
2018 r. poz. 1454) oraz zgodnie z wytycznymi ujętymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami Województwa Opolskiego na lata 2016-2022.
2) Związek w 2018r. kontynuował działania podjęte w 2016r., które zostały przyjęte
w strategii budowania zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką odpadami.
3) Moc przerobowa Regionalnej 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 2018 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 2017 r. – 40%);


recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów

komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 30,50 % (wymagany poziom
w 2018 r. – 30%);


recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,83 % (wymagany poziom
w 2018 r. – 50%).
Na osiągnięcie przez Związek poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przyczynił się fakt , iż na podstawie art. 4 ustawy
z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056) z dniem
1.1.2018 r. wszedł w życie art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i

porządku

w

gminach

–

przewidujący

dla

podmiotów

zbierających

odpady
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komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła (punktów skupu surowców wtórnych) obowiązki sprawozdawcze.
Wypełnienie przez podmioty nowego obowiązku pozwoliło na włącznie do obliczeń masy
odpadów zebranych przez punkty skupu przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi. Łącznie z terenu Związku jest to ilość 932,954 Mg
5) W okresie całego roku 2018 selektywnie zbierane odpady stanowiły 34,8% 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. Wzrost
udziału odpadów selektywnie zebranych w całej masie odpadów jest jednak zbyt powolny
aby uzyskać nałożone przez ustawodawcę poziomy odzysku i recyklingu.
6) System gospodarowania odpadami Związku samofinansuje się, tzn. opłaty wnoszone
do dnia 31.12.2018 r. przez właścicieli nieruchomości w pełni pokryły wydatki związane
z funkcjonowaniem systemu.
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) 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 oraz przyczynią się do podwyższenia osiąganych poziomów odzysku i recyklingu.
10) 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 podnie-
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sieniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieprzestrzegających zasad
selektywnej zbiórki.
11) Należy zwiększyć zaangażowanie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej w
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, aby surowce z tego obszaru mogły być
przeznaczane do recyklingu - obecnie stanowi to tylko średnio 30% wytworzonej ilości
z uwagi na zanieczyszczenia odpadów gromadzonych w pojemnikach do selektywnej zbiórki.
12) Należy sukcesywnie prowadzić monitoring systemu celem jego uszczelnienia poprzez
wyeliminowanie patologii mieszania odpadów w pojemnikach i jakości selektywnej zbiórki.
13) Rozbudowa 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.
14) 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, doposażenie mieszkańców
w pojemniki oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna.
15) 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.
16) Prowadzono dodatkowe zbiórki liści – akcja LIŚĆ oraz zbiórkę choinek zarówno
sztucznych jak i żywych – rozwiązania zostały pozytywnie przyjęte przez mieszkańców
i należałoby je kontynuować w przyszłości.
17) 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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18)

Utrzymują się trudności z powodu niejasności zapisów w obowiązujących aktach
prawnych. Między innymi wiele problemów nastręcza nieprecyzyjna definicja odpadu
komunalnego, przez co powstają trudności w praktycznym dookreśleniu co jest
odpadem komunalnym pochodzącym z działalności gospodarczej.

19)

Wypracowane metody oraz prowadzone kontrole wytwórców odpadów objętych
systemem, przede wszystkim pod kątem prawidłowości wyposażenia w pojemniki do
gromadzenia odpadów, poprawności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
prawidłowości oddzielania odpadów komunalnych od odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej, przyniosą w przyszłości spodziewane efekty w postaci
poprawy jakości prowadzenia selektywnej zbiórki.

20)

W dalszym ciągu brak jest regulacji prawnych zapewniających "szczelność systemu"
oraz

umożliwiających

Związkowi

kontrolowanie

całego

strumienia

odpadów

komunalnych wytwarzanych na terenie Związku. Poza operatorami wybranymi przez
Związek funkcjonują na rynku legalnie firmy odbierające i zagospodarowujące strumień
odpadów komunalnych, w tym selektywnie zbieranych, takich jak ZSEE, tworzywa
sztuczne, ubrania, baterie, etc.. Tego typu działania powodują, że część strumienia
odpadów komunalnych jest zagospodarowywana poza obowiązującym systemem
sprawozdawczości i poza kontrolą organów Związku, gdyż przedmiotowe firmy nie
mają obowiązku sprawozdawczego adresowanego do Związku.

Reasumując miniony 2018 rok przyniósł wiele zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.
Po raz pierwszy od 5 lat Związek zmuszony był podnieść opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i
zasadą „zanieczyszczający płaci”, system gospodarowania odpadami komunalnymi musi w
całości finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości. Oznacza to także,
że każdy mieszkaniec ma realny wpływ na koszty funkcjonowania tego systemu. Zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami, najważniejsze jest zapobieganie powstawaniu
odpadów, kolejno ponowne użycie, następnie właściwa segregacja i recykling. Szczególną
uwagę zwracamy na odpady zmieszane, których odbiór i zagospodarowanie kosztuje
najwięcej. Wynika to nie tylko z cen transportu

czy energii, ale ma związek z opłatą

środowiskową, tzw. „marszałkowską”, która z roku na rok jest coraz wyższa. W 2019 roku
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opłata środowiskowa za tonę składowania odpadów wynosić będzie już nie 140 zł a 170 zł,
natomiast w 2020 r. i w kolejnych latach 270 zł od tony. Oznacza to, że zwiększona
produkcja odpadów zmieszanych wpłynie na zwiększenie kosztów funkcjonowania systemu.
Dodatkową trudność stanowi niestabilność przepisów prawnych i kolejne planowane zmiany
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z tego względu Związek podejmuje
szereg

działań

zmierzających

do

obniżenia

i uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami.
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ZAŁĄCZNIK NR 1: Zestawienie liczby mieszkańców w gminach Związku Międzygminnego "Czysty Region" wynikająca ze złożonych
deklaracji oraz GUS.

Lp.

Gmina

Ilość
Ilość
mieszkańców - mieszkańców dane GUS w
dane GUS w
2016 [szt.]
2017 [szt.]

Ilość
mieszkańców
zadeklarowana
w deklaracjach
2017 [szt.]

Ilość
mieszkańców
zadeklarowana
w deklaracjach
2018 [szt.]

stosunek
stosunek
Różnica
Różnica
procentowy
procentowy
(GUS 2016
(GUS 2017
GUS 2016 do
GUS 2017 do
- deklaracje
- deklaracje
deklaracje
deklaracje
2017 )[szt.]
2018 )[szt.]
2017) [%]
2018) [%]

1.

Cisek

5 708

5679

4 397

4320

1 311,00

77,03

1 359,00

76,07

2.

Izbicko

5 444

5418

4 056

4056

1 388,00

74,50

1 362,00

74,86

3.

Kędzierzyn - Koźle

62 088

61661

50 292

49397

11 796,00

81,00

12 264,00

80,11

4.

Kolonowskie

5 923

5898

4 391

4363

1 532,00

74,13

1 535,00

73,97

5.

Leśnica

7 837

7751

6 014

5963

1 823,00

76,74

1 788,00

76,93

6.

Pawłowiczki

7 682

7609

5 586

5496

2 096,00

72,72

2 113,00

72,23

7.

Polska Cerekiew

4 123

4129

3 026

2963

1 097,00

73,39

1 166,00

71,76

8.

Reńska Wieś

8 251

8229

6 324

6355

1 927,00

76,65

1 874,00

77,23

9.

Ujazd

6 363

6400

4 941

4987

1 422,00

77,65

1 413,00

77,92

10. Walce

5 531

5494

3 857

3813

1 674,00

69,73

1 681,00

69,40

15 914

15889

12 060

11862

3 854,00

75,78

4 027,00

74,66

134 864

134157

104 944

103575

29 920,00

77,81

30 582,00

77,20

11. Zdzieszowice
Związek ogółem:
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ZAŁĄCZNIK NR 2: Bilans odebranych odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego "Czysty Region" w 2018 roku.

Miesiąc
/2018r.

Ilość
zebranych
odpadów
komunalnych
RAZEM
[Mg]

z tego:
odpady
zmieszane
[Mg]

Odpady segregowane [Mg]

suche

papier

szkło

zielone

bio

gabaryty

zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

Razem
segregowane
[Mg]
odpady
chemikalia
budowlane

leki

opony

styczeń

3603,04

2976,26

287,23

8,72

191,95

12,29

0,00

75,99

0,00

45,81

0,00

0,05

4,74

626,78

luty

3260,18

2675,35

276,14

11,04

107,11

2,05

0,00

166,00

2,84

13,15

2,26

0,14

4,10

584,83

marzec

3877,95

3087,13

308,38

10,33

169,50

3,98

1,17

243,92

2,59

45,18

0,12

0,12

5,53

790,82

kwiecień

4275,91

2841,68

325,19

12,04

122,66

822,06

0,00

141,46

0,00

9,88

0,00

0,12

0,82

1434,23

maj

4122,15

2336,30

380,18

11,16

170,28

999,02

0,00

208,29

0,16

14,63

0,40

0,09

1,64

1785,85

czerwiec

4330,25

2174,28

349,53

13,51

136,72 1009,42

0,00

616,76

3,40

11,18

0,00

0,09

15,36

2155,97

lipiec

3967,05

2324,98

357,20

14,57

150,13

935,01

0,00

143,38

0,40

33,42

0,00

0,02

7,94

1642,07

sierpień

4177,99

2304,48

373,71

21,68

148,66 1058,09

0,00

233,25

1,16

31,73

0,00

0,29

4,95

1873,51

wrzesień

3900,47

2098,41

327,53

58,71

105,61

934,16

0,00

343,20

2,24

24,66

0,28

0,26

5,41

1802,06

październik

4232,89

2722,79

327,75

27,82

131,79

871,45

0,00

131,72

0,00

18,04

0,00

0,13

1,40

1510,10

listopad

4156,20

2557,20

316,53

26,17

150,54

762,04

0,00

302,73

0,00

24,93

0,00

0,16

15,90

1599,00

grudzień

3807,68

3003,13

312,43

27,16

123,05

17,33

0,00

308,76

0,12

0,00

0,00

0,00

15,70

804,55

RAZEM

47 711,75

31 101,99 3 941,80

242,91

1708

2915,46

12,90

272,61

3,06

1,47

83,49

16 609,76

7 428,07

Uwaga: Dane w tabeli dotyczą ilości odpadów komunalnych odebranych w 2018 roku z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ramach zawartych umów
przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.
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