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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Łubniany za 2015 rok 

I. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (zwana dalej: ustawą ucpg) jednym z zadań Gminy jest dokonanie 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Wyciąg z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) 
 
Art. 9tb [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi]  
1. Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące 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 wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza 
analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmująca w szczególności: 
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 i 
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) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu 
gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania 
i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania. 
2. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 
kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. 
3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostepnieniu na 
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzedu gminy. 
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II. Zagadnienia ogólne. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.) odpady 

komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z 

wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  

 

1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

 W 2015 r. z nieruchomości niezamieszkałych odbiór odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Łubniany odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług. Zadania 

realizowane były przez: 

1) ELKOM Sp. z o.o. z/s ul. Norweska 11, 46-021 Brzezie k/Opola 
2) EKO- TRANS Jan Kurowski z/s ul. Brynicka 16 b, 46-082 Kup 
3) Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z/s ul. Kosmowskiej 6 m.94, 

42-224Częstochowa  
4) REMONDIS Opole Sp. z o.o. z/s Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole  
5) ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. z/s ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole 
 
2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 

01.01.2014r. do 30.06.2014r. 

Począwszy od 01.07.2013r. pierwsza umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych została zawarta na okres 12 miesięcy. 
Firma Wywóz Nieczystości Oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach została wybrana w trybie 
przetargu nieograniczonego. Umowa Nr RB.2151.16.2013 została zawarta na okres od  
01.07.2013 r. do 31.06.2014 r. Wartość ustalonego w formie ryczałtu wynagrodzenia z tytułu 
zawartej umowy: 922 752,00 zł brutto.  
Przedmiot zamówienia obejmował m.in.: odbiór odpadów komunalnych, w tym odpadów 
biodegradowalnych i zielonych z nieruchomości położonych w Gminie Łubniany, na których 
zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia 
odpadów. Przedmiot zamówienia obejmował również organizację i przeprowadzenie raz na 
pół roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów komunalnych 
niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych z terenu całej gminy Łubniany. 
 
Zbiórka odpadów segregowanych „u źródła” do 30.06.2014r. 

  
Pojemnik na odpady suche przeznaczony na: odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych, szkła, metali. 
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3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 
01.07.2014r. do 31.12.2015r. 
 
Kolejna umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych została zawarta na okres 24 miesięcy. 
Firma Wywóz Nieczystości Oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach została wybrana w trybie 
przetargu nieograniczonego. Umowa Nr RB.ZP.2151.3.2014 została zawarta na okres od  
01.07.2014 r. do 30.06.2016 r. Wartość ustalonego w formie ryczałtu wynagrodzenia z tytułu 
zawartej umowy: 1 938 000,00 zł brutto.  
Przedmiot zamówienia obejmował m.in.: odbiór odpadów komunalnych, w tym odpadów 
biodegradowalnych i zielonych z nieruchomości położonych w Gminie Łubniany, na których 
zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki do 
gromadzenia odpadów. Przedmiot zamówienia obejmował również organizację i 
przeprowadzenie raz na pół roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 
odpadów komunalnych niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z terenu całej gminy Łubniany. 
 
Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Łubniany wprowadzone od 1.07.2014r. 
 
Podstawowe zmiany to: 
• zmiana sposobu segregacji odpadów - odpady zbierane w sposób selektywny (jeden 
pojemnik na odpady suche)  od 01.07.2014 r. gromadzone wyłącznie w trzech kolorystycznie 
oznaczonych workach, 
• odpady biodegradowalne zbierane w pojemnikach a dodatkowe ilości w workach 
biodegradowalnych (w przypadku braku przydomowego kompostownika na nieruchomości), 
• w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych będzie odbierany dodatkowo zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny o większych gabarytach (np. lodówki, pralki, telewizory 
itp.). 
• Mieszkańcy otrzymują do 1 lipca roczny zapas worków do wykorzystania. Właściciel będzie 
wykorzystywał worki w ilości odpowiadającej własnym potrzebom. Wyposażenie 
nieruchomości w worki polega na corocznym dostarczeniu (w terminie do 01.07.2014 r.  oraz 
do 01.07.2015r.) mieszkańcom kompletu worków zgodnie z zasadami: 

 nieruchomości zamieszkałe przez 1-4 osób - komplet liczący 12 szt. worków koloru 
żółtego, 12 szt. worków koloru niebieskiego oraz 12 szt. worków koloru zielonego, 

 nieruchomości zamieszkałe przez 5-10 osób – komplet liczący 24 szt. worków koloru 
żółtego, 12 szt. worków koloru niebieskiego oraz 12 szt. worków koloru zielonego 

 nieruchomości, w których zadeklarowano zbieranie odpadów ulegających 
biodegradacji i odpadów zielonych – komplet liczący 10 szt. worków 
biodegradowalnych. 
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Zbiórka odpadów segregowanych „u źródła” od 01.07.2014r. 

 
 
4. Punkt/y Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
 
Do czasu powstania stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 
terenie Gminy Łubniany funkcjonują Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w miejscowościach: Jełowa. Brynica, Łubniany oraz Luboszyce. Za organizację 
„mobilnego” punktu odpowiedziany był podmiot wybrany w ramach przetargu na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z 
terenu Gminy Łubniany: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach.  Do 
wyznaczonego „mobilnego” punktu mieszkańcy dostarczali następujące rodzaje odpadów:  
- przeterminowane leki  
- chemikalia  
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
- zużyte baterie i akumulatory  
- odpady budowlane i rozbiórkowe.  
 
W ramach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łubniany firma: Wywóz Nieczystości Oraz 
Przewóz Ładunków Wiesław Strach zobowiązany był również przeprowadzić w wyznaczonym 
terminie raz na pół roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytych opon. 
Zbiórka polegała na bezpłatnym odbieraniu wystawionych ww. odpadów sprzed posesji 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
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 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi 
  
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 
 
Na terenie Gminy Łubniany nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.  
 
Gmina Łubniany należy do regionu centralnego województwa opolskiego. Brak jest 
funkcjonującej Regionalnej Instalacji MBP. Niesegregowane (zmieszanych) odpady 
komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  w 2015 roku kierowane 
były do instalacji zastępczych MBP do obsługi regionu Centralnego: 

 Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu ul. Podmiejska 69, (zarządzający: 
Remondis Opole) 

 Zakład Segregacji Odpadów Budowlanych i Komunalnych w Dylakach (zarządzający: 
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach). 

 
W regionie Centralnym brak również funkcjonującej regionalnej kompostowni do odzysku 
odpadów zielonych. Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) 
kierowane są do instalacji zastępczych MBP do obsługi regionu Centralnego: 

 Kompostownia zlokalizowana na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu - 
Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu ul. Podmiejska 69, (zarządzający: 
Zakład Komunalny Sp. z o.o.) 

 
W regionie centralnym funkcjonuje składowisko odpadów do obsługi regionu: 

 Składowisko Odpadów w Opolu  ul. Podmiejska 69 (zarządzający: Zakład Komunalny Sp. z 
o.o.) 

 
W II półroczu 2015 r. weszła w życie uchwała nr VIII/93/2015 przez Sejmik Województwa 
Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”. 
Funkcjonuje Regionalna instalacja MBP dla regionu centralnego Na podstawie jej zapisów 
Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych kierowane były do 

 instalacja MBP: Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu (inna stosowana 
nazwa: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych MBP w Opolu 
działająca w ramach konsorcjum REMKOM, Remondis Opole Sp. z o.o. oraz Zakład 
Komunalny Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole1 ). 

 
W przypadku, gdyby regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z 
innych przyczyn wyznaczone zostały: 

                                                           
1 Według uchwały nr VIII/93/2015 przez Sejmik Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 

2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” mowa jest wyłącznie o jednym podmiocie tj. 

(Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu - Remondis Opole Sp. z o.o.) 
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 instalacja zastępcza MBP 1. Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Miejskiego 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie 

 instalacja zastępcza MBP 2. Zakład Segregacji Odpadów Budowlanych i Komunalnych w 
Dylakach 

 
Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) kierowane były do 
instalacji zastępczych MBP do obsługi regionu Centralnego 

 kompostownia zastępcza 1. Kompostownia zlokalizowana na terenie Miejskiego 
Składowiska Odpadów w Opolu - Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu ul. 
Podmiejska 69, (zarządzający: Zakład Komunalny Sp. z o.o.) 

 kompostownia zastępcza 2. zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Gogolinie (w 2015 roku odpady nie były tam kierowane)  

 
W regionie centralnym funkcjonuje regionalne składowisko odpadów do obsługi regionu: 

 składowisko 1. Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu (Regionalne Centrum 
Gospodarki Odpadami w Opolu) 

 składowisko 2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie 
(w 2015 roku odpady nie były tam kierowane) 

 
W przypadku, gdyby regionalne składowisko uległo awarii lub nie może przyjmować 
odpadów z innych przyczyn wyznaczone zostały: 

 składowisko zastępcze 1. Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu (Regionalne Centrum 
Gospodarki Odpadami w Opolu) 

 składowisko zastępcze 2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
Gogolinie 

 składowisko zastępcze 3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
Chróścicach 

 
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
  
Budowa i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Planuje się utworzenie stacjonarnego PSZOK po zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Masów. 
Prognozowany koszt: 450.000,00 zł. Termin realizacji 2016/2017 dodatkowo uzależniony od 
przyznania dofinansowania na ten cel. 
  
3. Liczba mieszkańców. 
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015r. – 9548 
b) liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne - 2490, 
c) liczba właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z 
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności 
niedopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 50 
d) 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. – 0  
 
Stosownie do zapisów art. 9tb ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, analizie powinna zostać poddana również liczba właścicieli 
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nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy ucpg, w 
imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy 
ucpg. Na chwilę obecną liczba ta wynosi 0 . Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami ustawy ucpg, Wójt Gminy Łubniany wszczyna postępowanie 
administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania gruntownie badany jest 
sposób pozbywania się odpadów lub nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. 
Dotychczasowe postępowania nie wykazały żadnych nieprawidłowości w powyższym 
zakresie.  
 
4. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 
Gminy. 
 
Miejsce/a i procesy zagospodarowania 

odpadów komunalnych poprzez składowanie w 

2015 r.* 

*(odpady wielkogabarytowe) 

1. Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69, Opole 
574Opole – Procesy zagospodarowania:D5 

Miejsce/a i procesy zagospodarowania 

odpadów komunalnych w sposób inny niż 

składowanie 

1. EKO HARPOON Recykling sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki 

128, 05-152 Czosnów  – Procesy zagospodarowania: 
R5,R12 

2. DSS Recykling Dąbrowa Górnicza - Huta Szkła Orzesze i 

Jedlice – Procesy zagospodarowania: R5 
3. DSS Recykling sp. z o.o. ul. Magazynowa 1, 42-530 Dąbrowa 

Górnicza – Procesy zagospodarowania: R5 
4. Remondis Opole sp. z o.o. Al.Przyjaźni 9, 45-573 Opole – 

Procesy zagospodarowania: R12,R5 
5. Repet S.C. ul. Kwiatkowska 6 F, 63-410 Lesków – 

Procesy zagospodarowania: R3,R5 
6. Zakład Segregacji Odpadów Budowlanych i 

Komunalnych w Dylakach – Procesy 
zagospodarowania: R12, R13  

7. Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69, Opole 
574Opole – Procesy zagospodarowania: R12,D5, R5 

8. ZOiRSC TERMIA, ul. Cygana 7, 45-131 Opole   – Procesy 
zagospodarowania: sortowanie, recykling 
materiałowy, R12 

9. Instalacja MBP Konsorcjum REMKOM ( Zakład 
Komunalny Sp. z o.o. w Opolu i Remondis Opole Sp. z 
o.o.) ul. Podmiejska 69, 45-574Opole – Procesy 
zagospodarowania: R12, D5, R1, R4 

10. Kompostownia zastępcza 1. Zakład Komunalny Sp. z 
o.o. ul. Podmiejska 69, Opole Opole – Procesy 
zagospodarowania: kompostowanie 

11. Mondi Bags, ul. Bydgoska 12, 86-100 Świecie – Procesy 
zagospodarowania: recykling materiałowy,R3 

12. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych Remondis 
Warszawa 47-316Górażdże  ul.Kamienna 1 – Procesy 
zagospodarowania: R1 

ŁĄCZNA Ilość odebranych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Łubniany, [w tym 

zagospodarowanych: 

3030,9 Mg [ 
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1) przez składowanie 

2) w sposób inny niż składowanie w 2015 

r.] 

1) 43,7 Mg 

2) 2987,2 Mg ] 

 
5. Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Łubniany w 2015r. [w nawiasach podano 
ilości  odebrane w 2014 oraz 2013 roku.] 
 
W 2015 r. z terenu Gminy Łubniany odebrano łącznie 3030,9 Mg [2730 Mg – 2014r., 2016 
Mg – 2013r.] odpadów komunalnych w tym: 
• odpady zmieszane – 2085,7 Mg [2183 Mg, 1655 Mg] -  spadek 97,3 Mg r/r, 
• szkło – 196,9 Mg [23,6 Mg, 48 Mg]    – wzrost 173,3 Mg r/r, 
• tworzywa sztuczne – 138,8 Mg [26,3 Mg, 23,9Mg]  – wzrost 112,5 Mg r/r, 
• papier i makulatura – 55 Mg[21,6 Mg, 18,8 Mg]  – wzrost 33,4 Mg r/r, 
• zmieszane odpady opakowaniowe – 0 Mg [192,3 Mg, 125,1 Mg]   spadek 192,3Mg r/r 
• odpady komunalne ulegające biodegradacji*– 196,9Mg [135,7Mg, 55,6 Mg] 

 – wzrost 61,2 Mg r/r. 
*(z wyłączeniem papieru); większość bioodpadów mieszkańcy zagospodarowują na 
przydomowych kompostownikach, 

• odpady wielkogabarytowe (wraz z zużytymi oponami)  – 69,4 Mg [58,7 Mg, 58,1Mg]  
 – wzrost 10,7 Mg r/r. 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1,1 Mg [0,96 Mg, 0,14Mg] 
• odpady niebezpieczne – 0 Mg [0,28 Mg, 0,002Mg] 
• odpady budowlane – 370,7 Mg [87,6 Mg, 13,7Mg]  – wzrost 283,7 Mg r/r. 
 
 
6. Ilość odebranych frakcji selektywnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z 
odebranych odpadów komunalnych w 2014 r. w tym: 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Łączna masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

[Mg] 

Masa 

odpadów 

poddanych 

recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia5) 

[Mg] 

15 01 01 Opakowania z 

papieru i tektury 

55,0 55,0 - 

15 01 02 Opakowania z 

tworzyw sztucznych 

138,8 138,78 - 

15 01 07 Opakowania ze 

szkła 

113,28 102,03 - 

 
 
7. Osiągnięte poziomy recyklingu. 

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 48,30% 
[2014r.: 10,64%, 2013r.: 37,11%]. 
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 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,73% [2014r.: 32,44%, 
2013r.: 22,11%].  

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 95,85% [2014r.: 100%, 
2013r.: 96,15%]. 

 
IV. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 
 
informacja o uzyskanych wpływach oraz poniesionych kosztach w 2015 r.  z 
wyszczególnieniem ich rodzajów dotyczących systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Gminie Łubniany. 
System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015r. w ujęciu poniesionych kosztów 
oraz źródeł ich finansowania z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przedstawiał się następująco. 
 
1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpłaty - zwroty):

 1 066 260,98 zł. 
2. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 101 660,90 zł 
3. Zaległości na dzień 31.12.2015r.:  67 415,97zł. 
4. Nadpłaty na dzień 31.12.2015r.:   32 016,05zł. 
5. Koszty poniesione łącznie: 969 000,00zł 
 

Sporządził: Marcin Świentek 


