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I. WPROWADZENIE 
 
I.1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy 
 
Przedmiotowy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Głubczyce za 2018 r., sporządzoną w celu weryfikacji możliwości 
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.), gdzie 
określony został jej wymagany zakres. 
W niniejszej analizie odniesiono się m. in. do: 

 ilości odpadów odebranych i zebranych z obszaru gminy, 
 wykazu instalacji, do których trafiły odebrane oraz zebrane odpady, 
 osiągniętego poziomu redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania, 
 osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami zarówno surowców wtórnych jak i odpadów budowlanych 
pochodzących z sektora komunalnego. 

 
I.2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 
 
Podczas sporządzania niniejszej analizy opierano się na dokumentach o charakterze 
strategicznym oraz ustawach i aktach wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami: 

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

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701), 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.),  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
(Dz. U. 2017 poz. 2412), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 poz. 2167), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








II. LICZBA LUDNOŚCI GMINY 
 
Zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców prowadzonego przez Urząd Miejski 
w Głubczycach - liczba mieszkańców gminy na koniec 2018 r. wyniosła 21 547 osób, 
z czego: 

 11 981 osób zamieszkiwały w mieście, 
 9 566 osób zamieszkiwały na terenach wiejskich. 

 
Natomiast na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - liczba 
mieszkańców gminy na koniec 2018 r. wyniosła: 17 341, z czego: 

 9 983 osoby zamieszkiwało w mieście, 
 7 358 osób zamieszkiwały na terenach wiejskich. 

 
 
III. REJESTR DZIALALNOŚCI REGULOWANEJ 
 
Działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie gminy prowadzą przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru działalności 
regulowanej. 
 
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Głubczyce, 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela nr 1. Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności 
regulowanej (odbiór odpadów komunalnych - stan na kwiecień 2019 r.) 
 

Lp. Nazwa i adres firmy Numer rejestru 

1. Remondis Opole Sp z o.o., 
45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 Głubczyce/1/2012 

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

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

4. ECO-ABC Spółka z o.o. 
97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 7 Głubczyce/5/2012 

5. Remondis Gliwice Sp z o.o. 
44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2 Głubczyce/6/2012 

6. Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. 
48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 1 Głubczyce/8/2012 

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

8. NCS Sp z o.o. 
58-212 Jaźwina, 131A Głubczyce/12/2013 

9. Tonsmeier Południe Sp z o.o. 
41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33 Głubczyce/13/2013 

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








Lp. Nazwa i adres firmy Numer rejestru 

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



Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów wykreślonych ze wspomnianego rejestru w 2018 r.  
 
Tabela nr 2. Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru działalności regulowanej 
w 2019 r. 
 

Lp. Nazwa i adres firmy Numer rejestru 

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
48-120 Baborów, ul. Krakowska 1 Głubczyce/3/2012 



IV. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Głubczyce w 2018 r., określały następujące uchwały podjęte przez Radę Miejską 
w Głubczycach: 

 Nr Nr XXI/170/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce, 
zmiana: 
- Nr XXXVII/304/17 z dnia 29 listopada 2017 r., 

 Nr XXI/173/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 

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

 Nr Nr XXI/172/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, 

 Nr XXI/169/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

 Nr XXI/171/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 
 
Każda gmina zobowiązana jest ustawowo do składania marszałkowi województwa oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznych sprawozdań z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Gmina Głubczyce dopełniła tego 
obowiązku zarówno w stosunku do 2018 r. jak i do lat wcześniejszych (2012-2017). 
 
IV.1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
 
W 2018 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 
Głubczyce, realizowany był przez firmę: Usługi Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą 
w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8.  
 








Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Głubczyce w 2018 r. zorganizowana była 
w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 

 papier, 
 szkło (białe i kolorowe), 
 metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
 odpady ulegające biodegradacji (bioodpady i zielone), w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji, 
 popiół, 
 pozostałe zmieszane odpady komunalne, 

a także: 
 odpady wielkogabarytowe - zbiórka raz na kwartał, zgodnie z harmonogramem 

odbioru, 
 przeterminowane leki - zbiórka w specjalnych pojemnikach, ustawionych w aptekach 

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

 odpady i opakowania z papieru i tektury, 
 odpady i opakowania z tworzyw sztucznych (w tym opakowania wielomateriałowe), 
 odpady i opakowania z metali, 
 zużyte opony (z pojazdów do 3,5 t), 
 szkło bezbarwne i kolorow, 
 gruz (ceglany, betonowy, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu), 
 odpady ulegające biodegradacji (zielone), 
 odpady wielkogabarytowe, 
 zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 chemikalia, 
 styropian opakowaniowy. 

 
IV.2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 
 
Obowiązujące w 2018 r. częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych z terenu gminy Głubczyce - przestawione w poniższej tabeli - zostały określone 
w Uchwale Nr XXI/171/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 
 
Tabela nr 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się 
na terenie gminy Głubczyce  
 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru 
zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna 

Odpady zmieszane 

(M) - raz na dwa tygodnie (M) - raz na tydzień 

(W) - raz na dwa tygodnie 
poza sezonem grzewczym 

(W) - raz w tygodniu 
(W) - raz na cztery tygodnie 

w sezonie grzewczym 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

(M) - raz na tydzień 
w sezonie letnim 

(M) - raz na tydzień 
w sezonie letnim 








Odpady ulegające 
biodegradacji - c.d. 

(M) - raz na dwa tygodnie 
w sezonie zimowym 

(M) - raz na dwa tygodnie 
w sezonie zimowym 

(W) - raz na dwa tygodnie 
w sezonie letnim 

(W) - raz na dwa tygodnie 
w sezonie letnim 

(W) - raz na cztery tygodnie 
w sezonie zimowym 

(W) - raz na cztery tygodnie 
w sezonie zimowym 

Tworzywa sztuczne, odpady 
wielomateriałowe raz na miesiąc raz na miesiąc 

Papier raz na dwa miesiące raz na dwa miesiące 

Szkło raz na dwa miesiące raz na dwa miesiące 

Popiół raz na miesiąc 
w sezonie grzewczym 

raz na miesiąc 
w sezonie grzewczym 

(M) - miasto, (W) - tereny wiejskie 

 
 
Pozostałe rodzaje odpadów (tzw. odpady problematyczne) zbierane były w ramach akcji 
lub przyjmowane były w PSZOK zgodnie z wcześniejszym opisem zawartym w podrozdziale 
IV.1. 
 
IV.3. Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujące w 2018 r. - 
zostały określone w przyjętej przez Radę Miejską w Głubczycach Uchwale XXI/173/16 z dnia 
29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
 
Tabela nr 4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi z terenu nieruchomości zamieszkałej 
 

Lp. Sposób zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych 

Kwota od 1 mieszkańca 
[zł/miesiąc] 

1. selektywny 11,00 

2. nieselektywny 22,00 
 
 
 
IV.4. Liczba  właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie  zawarli  umowy,  o której  mowa 

w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których 
mowa w art. 6 ust. 6-12.  

 
W 2018 r. nie odnotowano właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie  zawarli  umowy,  o której  
mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa 
w art. 6 ust. 6-12. 
 
 
 
 








IV.5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania 

 
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028” (PGOWO 2016-2022), Gmina Głubczyce wchodzi w skład 
Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). 
 
Tabela nr 5. Obszar Południowo-Wschodniego RGOK 
 

Gminy przyporządkowane do Południowo-Wschodniego RGOK 
Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 
Reńska Wieś, Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice, Głogówek, Izbicko, Jemielnica, 
Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie, Pietrowice Wielkie (woj. śląskie) 

Źródło: Uchwała Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028” 

 
Zgodnie z wymogami odebrane z obszaru Gminy Głubczyce zmieszane odpady komunalne 
i odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone 
do składowania - zagospodarowywane były na Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK) działających w ramach Południowo-Wschodniego RGOK. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz instalacji RIPOK oraz instalacji przewidzianych 
do zastępczej obsługi Południowo-Wschodniego RGOK. 
 
Tabela nr 6. Wykaz instalacji regionalnych oraz instalacji przewidzianych do zastępczej 
obsługi Południowo-Wschodniego RGOK 
 

Rodzaj regionalnej 
instalacji 

Funkcjonujące regionalne 
instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych 
Instalacje regionalne przewidziane 

do zastępczej obsługi regionu 

Instalacje do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych - 
instalacje MBP 

1) Instalacja MBP w Dzierżysławiu, 
2) Instalacja MBP w Kędzierzynie-

Koźlu 

1) Instalacja MBP w Dzierżysławiu, 
2) Instalacja MBP w Kędzierzynie-

Koźlu, 
3) Instalacja MBP 

w Domaszkowicach, 
4) Instalacja MBP w Gotartowie, 
5) Zakład Produkcji Paliwa 

Alternatywnego w Opolu - 
instalacja MBP 

Instalacje do przetwarzania 
selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i innych 
bioodpadów - kompostownie 

1) Kompostownia w Dzierżysławiu, 
2) Kompostownia w Kędzierzynie-

Koźlu 

1) Kompostownia w Kędzierzynie-
Koźlu, 

2) Kompostownia w Opolu, 
3) Kompostownia 

w Domaszkowicach, 
4) Kompostownia w Gotartowie, 
5) Kompostownia w Dzierżysławiu 

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
do składowania odpadów 
powstałych w procesie 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów 
komunalnych 

1) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Kędzierzynie Koźlu, 

2) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Dzierżysławiu, 

3) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Kielczy, 

1) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Kędzierzynie Koźlu, 

2) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Dzierżysławiu, 

3) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Kielczy, 








Rodzaj regionalnej 
instalacji 

Funkcjonujące regionalne 
instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych 
Instalacje regionalne przewidziane 

do zastępczej obsługi regionu 

4) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Szymiszowie 

4) Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Szymiszowie 

Źródło: Uchwała Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028” 

 
 
V. ILOŚĆ ODEBRANYCH / ZEBRANYCH ODPADÓW Z PODZIAŁEM 

NA POSZCZEGÓLNE FRAKCJE 
 
Na podstawie danych zawartych w półrocznych sprawozdaniach podmiotów odbierających 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono zestawienie ilości odpadów 
odebranych z sektora komunalnego z terenu gminy Głubczyce w 2018 r. Dla porównania 
w zestawieniu ujęto również dane za lata 2013-2017. 









Tabela nr 7. Ilość odebranych odpadów z sektora komunalnego z terenu gminy Głubczyce w latach 2013-2018, z podziałem na poszczególne 
frakcje 


Kod 
odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, w tym opakowania 
15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 257,100 246,100 305,300 329,880 319,290 311,000 
15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych 183,600 187,800 253,500 320,040 303,880 95,650 
15 01 04 Opakowania metali 0 0 0 0 0 9,841 
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 5,800 23,400 9,600 10,160 6,960 11,570 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0 0 0 0 0 285,050 
15 01 07  Opakowania ze szkła 208,800 234,700 319,900 256,040 292,230 282,000 
20 01 01 Papier i tektura  15,9 0,300 1,400 0,270 1,550 2,740 
20 01 40 Metale  0 0 0 0,890 0 2,740 
20 01 21* Lampy fluorescencyjne 0 0 0 0,070 0,177 0,156 
20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,800 1,600 0,660 6,290 8,142 8,636 
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,400 0,563 0,825 0,693 0,526 0,854 

20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie 
sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

0,100 0,560 0,003 0 0 0 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0 0 0 0,318 0,090 0,100 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 6,200 4,600 4,800 14,125 9,421 11,011 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  
w 20 01 21, 20 01 23 2,100 2,000 0,200 7,304 6,613 6,925 

ex 20 01 99  
ex 20 03 99 Popiół i żużel z gospodarstw domowych  0 0 1558,200 1467,310 1376,270 1353,490 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji  32,100 337,700 266,900 343,230 447,780 532,980 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 30,500 46,500 75,000 57,050 122,235 182,240 
20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 6369,000 6665,900 5154,000 5456,153 5315,870 5418,320 

Razem - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, 
w tym opakowania 7113,400 7751,723 7950,288 8269,823 8211,034 8515,303 

Odpady nie ujęte w innych grupach 
16 01 03 Zużyte opony 0 0 5,500 12,530 6,550 15,310 








Kod 
odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Razem - odpady nie ujęte w innych grupach 0 0 5,500 12,530 6,550 15,310 

Odpady budowlane i remontowe z sektora komunalnego 
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 7,100 5,900 35,400 47,060 37,560 65,330 
17 01 02  Gruz ceglany 67,600 19,800 13,900 44,420 45,320 47,720 
17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 4,500 2,500 1,700 22,560 20,360 3,500 

17 01 07  
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż 
wymienione 17 01 06 

117,500 207,400 263,300 254,010 209,470 384,410 

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 0 0 86,100 38,960 68,740 121,180 

Razem - odpady budowlane i remontowe z sektora komunalnego 196,700 235,600 400,400 407,010 381,450 622,140 
Odpady odebrane z terenu gminy ogółem 7 310,100 7 987,323 8356,188 8689,363 8599,034 9152,753 

 
 
Ilość odpadów komunalnych (z grupy 20 i opakowaniowych z grupy 15) odebranych/zebranych z terenu gminy Głubczyce w 2018 r. wzrosła 
w stosunku do 2017 r. o ok. 3,7 % (304,269 Mg). 
W stosunku do 2013 r. (w połowie którego wprowadzono nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi) odebrano/zebrano 
o ok. 19,7 % (1 401,903 Mg) więcej odpadów komunalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Poniższy wykres oraz tabela przedstawiają ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu gminy Głubczyce w latach                 
2013-2018. 
 
Rysunek nr 1. Ilość odpadów komunalnych zebranych w latach 2013-2018 z wyszczególnieniem odpadów zmieszanych (20 03 01) 
oraz odpadów zebranych w sposób selektywny 
 

 
 
 
 
 
 
 








Tabela nr 8. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu gminy Głubczyce w latach 2013-2018 z wyszczególnieniem odpadów 
zmieszanych (20 03 01) oraz odpadów zebranych w sposób selektywny 
 

Rok 
Masa zebranych 

odpadów 
komunalnych 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych jako 
zmieszane [Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych jako 
zmieszane 

w ogólnej masie 
zebranych 
odpadów 

komunalnych [%] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie [Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie 

w ogólnej masie 
zebranych 
odpadów 

komunalnych [%] 
2013 7 113,4 6 369,0 89,5 744,4 10,5 
2014 7 751,7 6 665,9 86,0 1085,8 14,0 
2015 7 950,3 5 154,0 64,8 2796,3 35,2 
2016 8 269,8 5 456,2 66,0 2813,7 34,0 
2017 8 211,0 5 315,9 64,7 2895,2 35,3 
2018 8 515,3 5 418,3 63,6 3097,0 36,4 

 
 
W odniesieniu do danych dotyczących zebranych odpadów komunalnych w 2018 r. w stosunku do 2017 r. można zauważyć, że:  

 ogólna masa zebranych odpadów komunalnych - wzrosła o ok. 3,7 %, 
dla porównania: 
- w latach 2013-2014 - wzrost o ok. 9,0 %, 
- w latach 2014-2015 - wzrost o ok. 2,6 %, 
- w latach 2015-2016 - wzrost o ok. 4,0 %, 
- w latach 2016-2017 - spadek o ok. 3,7 %, 

 masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane (o kodzie 20 03 01) - wzrosła o ok. 1,9 %, 
dla porównania: 
- w latach 2013-2014 - wzrost o ok. 4,7 %, 
- w latach 2014-2015 - spadek o ok. 22,7 %, 
- w latach 2015-2016 - wzrost o ok. 5,9 %, 
- w latach 2016-2017 - spadek o ok. 2,6 %, 

 masa odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny - wzrosła o ok. 7,0 %, 
dla porównania: 
- w latach 2013-2014 - wzrost o ok. 45,9 %, 
- w latach 2014-2015 - wzrost o ok. 157,5 %, 








- w latach 2015-2016 - wzrost o ok. 0,6 %, 
- w latach 2016-2017 - wzrost o ok. 2,9 %. 

 
 
VI. ILOŚĆ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 
 
Na podstawie danych z półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przedstawiono 
ilości pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz z sortowania odpadów zmieszanych (pochodzących z terenu gminy 
Głubczyce) przeznaczonych do składowania w 2018 r. Dla porównania w zestawieniu ujęto również dane za lata 2013-2017. 
 
Tabela nr 9. Ilość powstałych pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz z sortowania odpadów zmieszanych poddane 
składowaniu w latach 2013-2018 


Kod 
odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

z odpadów zebranych selektywnie 

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

0 0 0 0 1,140 13,713 

z 20 03 01 

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

764,600 2 600,1 0 0 1412,070 946,550 

Razem 764,600 2 600,100 0 0 1 413,210 960,263 
 





VII. ILOŚĆ WYTWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Głubczyce w 2018 r., wyliczono 
w oparciu o założenie przyjęte w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” (PGOWO 2016-2022), że w gminach 
miejsko-wiejskich zbiera się 90% odpadów wytworzonych. 
 
Zgodnie z powyższym ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 
Głubczyce w 2018 r. wyniosła: 


MWOK = (MZOK  * 100 %) / 90 % = (8 515,3 Mg * 100 %) / 90 % =  9 461,4 Mg 
 
gdzie: 
MWOK - masa wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, 
MZOK - masa zebranych odpadów komunalnych (odpady z grup 20 i 15 zebrane z terenu 
gminy).

Wspomnianą wartość zestawiono w poniższej tabeli wraz z faktyczną ilością odpadów 
komunalnych odebranych/zebranych z obszaru gminy Głubczyce w 2018 r. W podanych 
ilościach nie uwzględnia się odpadów z grup 16 i 17 ponieważ nie należą one do składu 
morfologicznego odpadów komunalnych. 
W poniższym zestawieniu dla porównania ujęto dane za lata 2013-2018. 
 
Tabela nr 10. Porównanie ilości wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych w latach 
2013-2018 
 

Wskaźnik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Oszacowana ilość 
odpadów komunalnych 
wytworzonych 
na terenie gminy  [Mg] 

7 903,8 8 613,0 8 833,7 9 188,7 9 123,4 9 461,4 

Ilość odpadów 
komunalnych 
odebranych/zebranych 
z terenu gminy [Mg] 

7 113,4 7 751,7 7 950,3 8 269,8 8 211,0 8 515,3 

 
Różnica pomiędzy wytworzoną a odebraną/zebraną ilością odpadów wynika 
z zagospodarowania części wytworzonych odpadów przez mieszkańców we własnym 
zakresie (spalanie, kompostowanie, skarmianie zwierząt, tworzenie „dzikich” wysypisk).  
 

VIII. INSTALACJE, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODEBRANE ODPADY 
Z SEKTORA KOMUNALNEGO 
 
Na podstawie danych pozyskanych ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotu zarządzającego Punktem Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz podmiotów prowadzących punkty skupu 
surowców wtórnych, sporządzono tabelaryczne zestawienia, przedstawiające: 

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

 ilości odpadów przekazanych na dane instalacje. 
 
 








Tabela nr 11. Zestawienie informacji o masie odpadów odebranych/zebranych z obszaru 
gminy Głubczyce w 2018 r., pochodzących z sektora komunalnego (z wyłączeniem 
selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji) oraz o instalacjach/ 
przedsiębiorstwach do których zostały przekazane 
 

Nazwa i adres instalacji lub podmiotu, do 
której/którego zostały przekazane odpady 

komunalne 
Kod 

odpadów Rodzaj odpadów 
Masa 

przekazanych 
odpadów 

PTS - PLAST SMERCZEK Sp.j.  
Instalacja do produkcji folii i wyrobów z folii 
ul. Dworcowa 10, 43-178 Ornontowice 

15 01 02 
Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

 
37,780 

 
AKPOL Kuś Adam 
Instalacja do produkcji regranulatu z polietylenu 
i polipropylenu 
ul. Młyńska 19, 23-200 Kraśnik 

15 01 02 
Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

 
1,010 

REMONDIS Sp. z o.o. 
ZPPA w Górażdżach 
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego   
ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże 

15 01 02 
Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

 
19,000 

Naprzód Sp. z o.o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Dzierżysławiu; 
Część mechaniczna instalacji MBP 
zlokalizowana na terenie składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne - 
sortownia odpadów selektywnie zebranych 
Dzierżysław 

15 01 02 
Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

 
21,000 

 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe  

278,460 
 

Krynicki Recykling S.A.  
Instalacja do uzdatniania stłuczki szklanej 
ul. Klonowa 58, 42-700 Lubliniec 

15 01 07 Opakowania 
ze szkła 

 
245,370 

BA GLASS Poland Sp. z o.o.  
Jedlice, 46-040 Ozimek  15 01 07 Opakowania 

ze szkła 

 
14,190 

 

Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
Składowisko odpadów komunalnych  
ul. Rożnowska 4, 48-100 Głubczyce 

17 01 01 

Odpady z betonu 
oraz gruz betonowy 
z rozbiórek 
i remontów 

65,330 

17 01 02 Gruz ceglany  
47,720 

17 01 03 

Odpady innych 
materiałów 
ceramicznych 
i elementów 
wyposażenia 

3,500 

17 01 07 

Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 
ceglanego, 
odpadów 
materiałów  
ceramicznych 
i elementów 
wyposażenia 
innych niż 
wymienione 
17 01 06 

61,640 








Nazwa i adres instalacji lub podmiotu, do 
której/którego zostały przekazane odpady 

komunalne 
Kod 

odpadów Rodzaj odpadów 
Masa 

przekazanych 
odpadów 

Naprzód Sp. z o.o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Dzierżysławiu; 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne 
Dzierżysław 

17 09 04 

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

2,600 

Naprzód Sp. z o.o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Dzierżysławiu; 
Instalacja MBP zlokalizowana na terenie 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  
i obojętne  
Dzierżysław 

20 03 01 Niesegregowane 
odpady komunalne 5418,320 

SITA Starol Sp. z o.o.  
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 
ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów 

20 01 32 
Leki inne niż 
wymienione  
w 20 01 31 

0,779 

Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
Składowisko odpadów komunalnych  
ul. Rożnowska 4, w Głubczycach 

ex 20 01 
99 

Inne niewymienione 
frakcje zbierane 
w sposób  
selektywny 
(popiół i żużel 
z gospodarstw 
domowych)  

1353,490 
 

REMONDIS Sp. z o.o. 
ZPPA w Górażdżach; 
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 
ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże 

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 43,030 

Naprzód Sp. z o.o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Dzierżysławiu; 
Część mechaniczna instalacji MBP 
zlokalizowana na terenie składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne - 
sortownia odpadów selektywnie zebranych 
Dzierżysław 

15 01 02 
Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

3,460 
z 2017 r. 

PTS - PLAST SMERCZEK Sp. j.  
Instalacja do produkcji folii i wyrobów z folii 
ul. Dworcowa 10, 43-178 Ornontowice 

15 01 02 
Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

5,250 
z 2017 r. 

Krynicki Recykling S.A.  
Instalacja do uzdatniania stłuczki szklanej 
ul. Klonowa 58, 42-700 Lubliniec 

15 01 07 Opakowania 
ze szkła 

20,050 
z 2017 r.  

REMONDIS Sp. z o.o. 
ZPPA w Górażdżach  
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 
ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże 

20 03 07 
Odpady 
wielkogabarytowe 
 

20,560 z 2017 r. 

Odpady przyjęte w PSZOK 
PRT Radomsko Sp. z o.o. 
Instalacja do produkcji folii i innych wyrobów 
z tworzyw sztucznych 
ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko   

15 01 02 
Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

2,460 

REMONDIS Sp. z o.o. 
ZPPA w Górażdżach  
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 
ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże 

15 01 02 
Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

0,650 








Nazwa i adres instalacji lub podmiotu, do 
której/którego zostały przekazane odpady 

komunalne 
Kod 

odpadów Rodzaj odpadów 
Masa 

przekazanych 
odpadów 

Naprzód Sp. z o.o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Dzierżysławiu; 
Część mechaniczna instalacji MBP 
zlokalizowana na terenie składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne - 
sortownia odpadów selektywnie zebranych 
Dzierżysław 

15 01 02 
Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

0,800 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

6,590 
 

BA GLASS Poland Sp. z o.o. 
Jedlice, 46-040 Ozimek 15 01 07 Opakowania 

ze szkła 7,910 

Krynicki Recykling S.A.  
Instalacja do uzdatniania stłuczki szklanej 
ul. Klonowa 58, 42-700 Lubliniec 

15 01 07 Opakowania 
ze szkła 3,560 

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. 
ul. Cementowa 1, 45-076 Opole 16 01 03 Zużyte opony 13,310 

Naprzód Sp. z o.o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Dzierżysławiu; 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne 
Dzierżysław 

17 09 04 Zmieszane odpady  
budowlane 99,280 

Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
Składowisko Odpadów Komunalnych 
ul. Rożnowska 4, 48-100 Głubczyce 

17 01 07 

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

322,770 

REMONDIS Sp. z o.o. 
ZPPA w Górażdżach  
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 
ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże 

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 124,920 

Naprzód Sp. z o.o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów  
w Dzierżysławiu 

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 1,940 

SITA Starol Sp. z o.o. 
ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów 20 01 32 Zużyte leki 0,075 

BIOSYSTEM S.A. 
ul. Wodna 4, 30-556 Kraków 

20 01 34 

Baterie 
i akumulatory inne 
niż wymienione 
w 20 01 33 

0,045 

20 01 21* Lampy 
fluorescencyjne 0,156 

20 01 23* Urządzenia 
zawierające freony 8,636 








Nazwa i adres instalacji lub podmiotu, do 
której/którego zostały przekazane odpady 

komunalne 
Kod 

odpadów Rodzaj odpadów 
Masa 

przekazanych 
odpadów 

BIOSYSTEM S.A. 
ul. Wodna 4, 30-556 Kraków 

20 01 35* 

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

11,011 

20 01 36 

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

6,925 

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. 
ul. Cementowa 1, 45-076 Opole 16 01 03 Zużyte opony 0,850 

z 2017r. 

Magazynowane w PSZOK 
ul. Pocztowa 8,48-100 Głubczyce 

17 09 04 Zmieszane odpady  
budowlane 18,370 

20 01 34 

Baterie 
i akumulatory inne 
niż wymienione 
w 20 01 33 

0,055      

16 01 03 Zużyte opony 2,000 
Odpady przyjęte w Odpady przyjęte w punktach skupu surowców wtórnych 

Novelis Sheet Ingot GmbH 
Instalacje do recyklingu opakowań 
aluminiowych 
OT Nachterstedt Gaterslebener Str 1 
06469 Stadt Seeland GERMANY 

15 01 04 Opakowania 
z metali 

8,046 

1,425 

Magazynowane w punkcie skupu 
ul. Oświęcimska 5b, 48-100 Głubczyce 15 01 04 Opakowania 

z metali 0,370 

 
 
Tabela nr 12. Zestawienie informacji o masie odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji odebranych/zebranych selektywnie z obszaru gminy Głubczyce w 2018 r. oraz 
o instalacjach/przedsiębiorstwach do których zostały przekazane 
 

Nazwa i adres instalacji, do której zostały 
przekazane odpady komunalne ulegające 

biodegradacji 
Kod 

odpadów Rodzaj odpadów 
Masa 

przekazanych 
odpadów 

MONDI Świecie S.A  
Instalacja do produkcji papieru workowego 
i tektury falistej  
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie 

15 01 01 Opakowania 
z papieru i tektury 

198,030 

74,300 

REMONDIS Sp. z o.o. 
ZPPA w Górażdżach  
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 
ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże 

15 01 01 Opakowania 
z papieru i tektury 7,740 








Nazwa i adres instalacji, do której zostały 
przekazane odpady komunalne ulegające 

biodegradacji 
Kod 

odpadów Rodzaj odpadów 
Masa 

przekazanych 
odpadów 

Naprzód Sp. z o.o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Dzierżysławiu; 
Część mechaniczna instalacji MBP 
zlokalizowana na terenie składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne 
Dzierżysław 

15 01 01 Opakowania 
z papieru i tektury 1,740 

MONDI Świecie S.A  
Instalacja do produkcji papieru workowego 
i tektury falistej  
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 5,490 

REMONDIS Sp. z o.o. 
ZPPA w Górażdżach  
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 
ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże 

20 01 01 Papier i tektura  2,740 

Naprzód Sp. z o.o.  
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Dzierżysławiu; 
Kompostownia  odpadów zielonych 
Dzierżysław 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji  454,420 

MONDI Świecie S.A.  
Instalacja do produkcji papieru workowego 
i tektury falistej  
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie 

15 01 01 Opakowania 
z papieru i tektury 22,880 z 2017 r. 

REMONDIS Sp. z o.o. 
ZPPA w Górażdżach  
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 
ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże 

15 01 01 Opakowania 
z papieru i tektury 3,970 z 2017r. 

MONDI Świecie S.A.  
Instalacja do produkcji papieru workowego 
i tektury falistej  
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 

11,730 
w tym : 

4,770  z 2016 r. 
6,960  z 2017r. 

Odpady przyjęte w PSZOK 

MONDI Świecie S. A. 
Instalacja do produkcji papieru workowego 
i tekstury falistej 
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe  

0,300 
z 2016 r. 

15 01 01 Opakowania 
z papiery i tektury 5,800 

15 01 01 Opakowania 
z papieru i tektury 2,170 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 0,140      

Naprzód Sp. z o.o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Dzierżysławiu; 
Część mechaniczna instalacji MBP 
zlokalizowana na terenie składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne 
Dzierżysław 

15 01 06 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe  
(w części 
stanowiącej 
15 01 01) 

1,228 

Naprzód Sp. z o.o. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów  
w Dzierżysławiu 
Kompostownia odpadów zielonych 
Dzierżysław 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 78,560 

 





IX. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH 
DO SKŁADOWANIA 
 
Zgodnie z wydanym przez Ministra Środowiska Rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412) - w 2018 r. dopuszczalny poziom składowania wspomnianych 
w rozporządzeniu odpadów wynosił 40%. 
 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, osiągnięty przez Gminę 
Głubczyce w 2018 r. - wyniósł 23,7 %, czyli poniżej poziomu dopuszczalnego (40 %). Tym samym w analizowanym okresie Gmina spełniła 
zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.). 
 
Powyższe informacje zebrano w tabeli, w której dla porównania wyszczególniono również dane z lat 2013-2017. 
 
Tabela nr 13. Zestawienie osiągniętych przez Gminę Głubczyce poziomów redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania w latach 2013-2018 
 

Wskaźnik Osiągnięty poziom [%] Dopuszczalny/ 
wymagany poziom [%] 

2013 2014 2015 2016  2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
poziom ograniczenia 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
przekazywanych 
do składowania 
w stosunku do 1995 r. 

74,2 
 

(N) 

49,96 
 

(N) 

0 
 

(O) 

0 
 

(O) 

33 
 

(O) 

23,7 
 

(O) 

maks. 
50 

maks. 
50 

maks. 
50 

maks. 
45 

maks. 
45 

maks. 
40 

O - poziom osiągnięty 
N - poziom nieosiągnięty 

 
 
 
 
 
 
 








Rysunek nr 2. Ilość zebranych bioodpadów komunalnych w stosunku do odpadów tego typu wytworzonych w latach 2013-2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Tabela nr 14. Ilość zebranych bioodpadów komunalnych w stosunku do odpadów tego typu wytworzonych w latach 2013-2018 
 

Rok 

Masa 
wytworzonych 
bioodpadów 
komunalnych 

[Mg] 
 

(1) 

Masa zebranych 
bioodpadów 
komunalnych 

[Mg] 
 

(2) 

Stosunek masy (2) 
do masy (1) [%] 

2013 3 098,3 32,1 1,0 
2014 3 376,3 337,7 10,0 
2015 3 462,8 266,9 7,7 
2016 3 602,0 343,2 9,5 
2017 3 576,4 447,8 12,5 
2018 3 708,9 533,0 14,4 

 
 

Spośród wytwarzanych rocznie odpadów komunalnych - bioodpady wg KPGO stanowią ok. 42 % na terenach miejskich oraz ok. 35,6 % 
na terenach wiejskich. Zgodnie z tym założeniem na terenie gminy Głubczyce w 2018 r. wytworzono ok. 3 708,9 Mg bioodpadów komunalnych. 
Natomiast ilość bioodpadów zebranych selektywnie z obszaru gminy w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosła o ok. 19,0 %. 
Dla porównania - ilość zebranych bioodpadów: 

 w latach 2013-2014 - wzrosła o ok. 952,0 %, 
 w latach 2014-2015 - spadła o ok. 21,0 %, 
 w latach 2015-2016 - wzrosła o ok. 28,6 %, 
 w latach 2016-2017 - wzrosła o ok. 30,5 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 








X. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, 
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 
 
Zgodnie z wydanym przez Ministra Środowiska Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 poz. 2167) - w 2018 r. wymagany poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 
wynosił 30%. 
  
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiągnięty przez Gminę Głubczyce 
w 2018 r. - wyniósł 48,1 %, czyli powyżej wymaganego poziomu (30 %). Tym samym w analizowanym okresie Gmina spełniła zapisy ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.). 

Powyższą informację zestawiono w poniższej tabeli - porównawczo z danymi z lat 2013-2017. 
 
Tabela nr 15. Zestawienie osiągniętych przez Gminę Głubczyce poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła w latach 2013-2018 
 

Wskaźnik Osiągnięty poziom [%] Dopuszczalny/ 
wymagany poziom [%] 

2013 2014 2015 2016  2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
poziom recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

26,96 
 

(O) 

34,08 
 

(O) 

51,01 
 

(O) 

39,16 
 

(O) 

44 
 

(O) 

48,1 
 

(O) 

min. 
12 

min. 
14 

min. 
16 

min. 
18 

min. 
20 

min. 
30 

O - poziom osiągnięty 
 
 
 
 
 
 
 
 








Rysunek nr 3. Ilość surowców wtórnych pochodzących z sektora komunalnego, zebranych w latach 2013-2018 
 

 
 
W 2018 r. nastąpił wzrost ilości zebranych surowców wtórnych w stosunku 2017 r. o ok. 8,3 %. 
Dla porównania - ilość zebranych surowców wtórnych: 

 w latach 2013-2014 - wzrosła o ok. 3,1 %, 
 w latach 2014-2015 - wzrosła o ok. 28,5 %, 
 w latach 2015-2016 - spadła o ok. 3,1 %. 
 w latach 2016-2017 - spadła o ok. 0,7 %. 

 
Wzrost ilości surowców wtórnych, zarówno zebranych jak i wysegregowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych, przełożył się na wzrost 
osiągniętego przez Gminę Głubczyce poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów z papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w 2018 r. o 4,1 punktu procentowego w stosunku do 2017 r. (z 44 % do 48,1 %). 








XI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ 
NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 
 
Zgodnie z wydanym przez Ministra Środowiska Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 poz. 2167) - w 2018 r. wymagany poziom 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 
wynosił 50%. 
 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, osiągnięty przez Gminę Głubczyce w 2018 r. - wyniósł 80,5 %, czyli powyżej wymaganego poziomu (50 %). Tym samym 
w analizowanym okresie Gmina spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 
poz. 1454 ze zm.). 
 
Powyższą informację zestawiono w poniższej tabeli - porównawczo z danymi z lat 2013-2017. 
 
Tabela nr 16. Zestawienie osiągniętych przez Gminę Głubczyce poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2013-2018 
 

Wskaźnik 
Osiągnięty poziom [%] Dopuszczalny/ 

wymagany poziom [%] 
2013 2014 2015 2016  2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
i odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 
budowlanych 
i rozbiórkowych 

100 
 

(O) 

100 
 

(O) 

100  
 

(O) 

90,43 
 

(O) 

82 
 

(O) 

80,5 
 

(O) 

min. 
36 

min. 
38 

min. 
40 

min. 
42 

min. 
45 

min. 
50 

O - poziom osiągnięty 
 
 
 
 
 
 








Rysunek nr 4. Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z sektora komunalnego zebranych w latach 2013-2018 
 

 
 
Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych z sektora komunalnego, uzależniona jest od ilości prac remontowo-budowlanych 
przeprowadzonych w danym okresie przez osoby fizyczne. Z powyższego wykresu wynika, iż w 2018 r. z terenu gminy Głubczyce zebrano 
o ok. 63,1 % więcej odpadów budowlanych i rozbiórkowych niż w 2017 r. 
Dla porównania - ilość zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

 w latach 2013-2014 - wzrosła o ok. 19,8 %, 
 w latach 2014-2015 - wzrosła o ok. 69,9 %, 
 w latach 2015-2016 - wzrosła o ok. 1,7 %, 
 w latach 2016-2017 - spadła o ok. 6,3%. 

Zebrane w 2018 r. odpady z tej grupy zostały w 80,5 % zagospodarowane w sposób inny niż składowanie. 





XII. KOSZTY FUNCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI ORAZ POTRZEBY INWESTYCJNE GMINY 
 

XII.1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
Poniższa tabela zawiera zestawienie kosztów poniesionych z tytułu funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Głubczyce w 2018 r. 
 
Tabela nr 17. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w 2018 r. 
 

Rodzaj kosztów Wydatkowana 
kwota [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania PSZOK, 
administrowanie gospodarką śmieciową, w tym kampanie informacyjno-edukacyjne 2.387.717,80 

Wynagrodzenia pracownicze 70.786,87 
Wydatki związane z pobieraniem opłat przez inkasentów 6.155,27 
RAZEM 2018 r. 2.464.659,940 

 
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poniesione w okresie 
od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - związane m. in. z odbiorem, transportem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wyniosły: 2.464.659,940 zł. 
 
Odbiorem, transportem i przekazaniem do zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głubczyce w 2018 r., zajmowała się firma: 
Usługi Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8. 
 
W poniższej tabeli - dla porównania - zestawiono koszty funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, poniesione w latach 2013-2018. 
 
Tabela nr 18. Porównanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w latach 2013-2018 
 

Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi [zł] w latach: 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.145.805,00 * 2.502.630,18 2.358.594,72 2.351.144,91 2 341 855,39 2.464.659,940 
* - nowy system gospodarowania odpadami zaczął funkcjonować od II połowy 2013 r. (podany koszt 
dotyczy okresu od VII do XII) 
 
 
XII.2. Potrzeby inwestycyjne 
 
Gmina Głubczyce nie planuje w chwili obecnej, żadnych istotnych działań inwestycyjnych 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Należy jednak wziąć pod uwagę, 
iż w związku z rosnącymi potrzebami w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania 
selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi, takie plany mogą się pojawić w zależności 
od bieżących potrzeb w przedmiotowym zakresie. 
 
 
 
 
 








XIII. PODSUMOWANIE 
 
„Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za rok 2018” 
sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.). 
 
Na podstawie pozyskanych danych oraz informacji, w tym również w oparciu o roczne 
„Sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi”, sformułowano następujące wnioski: 

 Gmina spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.) w odniesieniu do 
dopuszczalnego poziomu redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania  oraz wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
pochodzących z sektora komunalnego: 
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania - 23,7 % - poniżej poziomu dopuszczalnego, 
wynoszącego 40 % dla 2018 r., 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 48,1 % - 
powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 30 % dla 2018 r., 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  - 
80,5 % - powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 50 % dla 2018 r., 

 z terenu Gminy odebrano/zebrano 8 515,303 Mg odpadów komunalnych - (z grupy 20 
i opakowaniowych z grupy 15) - o ok. 3,7 % (304,269 Mg) więcej niż w 2017 r., 
z tego: 
- jako odpady zmieszane odebrano 5 418,320 Mg - o ok. 1,9 % (100,450 Mg) więcej 

niż w 2017 r., 
- selektywnie zebrano 3 097,0 Mg - o ok. 7,0 % (201,819 Mg) więcej niż w 2017 r. 

(w sprawozdaniach rocznych za 2018 r pierwszy raz uwzględniono również 
odpady komunalne zebrane w punktach surowców wtórnych), 

 ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy w 2018 r. wyniosła 
9 461,4 Mg (zgodnie z założeniami PGOWO 2016-2022 - w gminach miejsko-
wiejskich zbiera się 90% odpadów wytworzonych), 

 stosunkowo nieduża ilość zebranych bioodpadów komunalnych, tylko w nieznacznym 
stopniu przyczyniła się do redukcji ich składowania - selektywnie zebrane bioodpady 
stanowiły zaledwie ok. 14,4 % odpadów tego typu wytworzonych w 2018 r., 

 niewielka ilość odpadów niebezpiecznych wśród zebranych selektywnie odpadów 
sugeruje, iż większość odpadów tego typu (ok. 80 %) trafia do odpadów zmieszanych 
oraz na „dzikie” wysypiska, 

 zgodnie z wytycznymi PGOWO 2016-2022 - odebrane z terenu Gminy: zmieszane 
odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji zebrane w sposób selektywny 
oraz pozostałości z przetwarzania i sortowania odpadów - w 2018 r. 
zagospodarowywane były na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK), funkcjonujących w ramach Południowo-Wschodniego Regionu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK), 

 rozbieżność pomiędzy liczbą ludności zarejestrowaną w Urzędzie Miejskim na pobyt 
stały a liczbą ludności wynikającą ze złożonych przez właścicieli nieruchomości 
deklaracji wyniosła ok. 19,5 % (4 206 osoby). 

 
 








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

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

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

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

w strumieniu odpadów komunalnych, aby ograniczyć ich składowanie oraz 
ewentualne ich przedostanie się do środowiska, 

- prawidłowej segregacji odpadów, z naciskiem na segregację tworzyw sztucznych 
i nie zanieczyszczania wysegregowanych frakcji m. in. odpadami zmieszanymi,  

- szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych. 


