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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Łubniany za 2013 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 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. 

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. W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Łubniany odbywał się na podstawie zawartych umów indywidualnych z właścicielami 

nieruchomości. 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  
 
2. W okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. z nieruchomości niezamieszkałych odbiór 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Łubniany odbywał się na podstawie zawartych 
umów o świadczenie usług. Zadania realizowane były przez w/w podmioty. 
 
3. Od 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z 
terenu Gminy Łubniany realizowane było przez Wywóz Nieczystości Oraz Przewóz Ładunków 
Wiesław Strach. Firma 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. Przedmiot 
zamówienia obejmował m.in.: odbiór odpadów komunalnych 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. 
  



4. 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. 

 
  
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 kierowane są 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 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.) 

  
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 2015/2016. 
  
3. Liczba mieszkańców. 
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r. – 9359 
b) liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne - 2564, 
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 - 41 
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. – 4.  
Gmina podjęła działania w stosunku do w/w 4 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
(którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie) przeprowadzone zostało 
postępowanie o ustalenie wysokości opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
  
4. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 
Gminy. 
  
1) W 2013 r.  z terenu Gminy Łubniany odebrano rocznie 2016 Mg * odpadów komunalnych 
w tym: 

 Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym papieru) 75,3 Mg 
 Zmieszanych odpadów komunalnych 1655 Mg 
 Odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon 58,1 Mg 
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,14Mg  
 Odpadów niebezpiecznych: Leki 0,002 Mg;  
 Odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych odpadów komunalnych 

15,6Mg 
 
*Nie wliczono przeprowadzonej bezpłatnie przez organizację odzysku BIOSYSTEM zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (odpady nie tylko z gospodarstw 



domowych) z terenu Gminy Łubniany w ilości: kod 20 01 35* ilość 0,692 Mg; kod 20 01 36 
ilość 0,374 Mg; kod 20 01 23* ilość 0,448 Mg. 
  
2) Łączna masa frakcji selektywnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z 
odebranych odpadów komunalnych w 2013 r. wyniosła 214 Mg w tym: 

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Rodzaj 
odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Łączna masa 
odebranych 
odpadów 
komunalnych 
[Mg] 

Masa 
odpadów 
poddanych 
recyklingowi 

[Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia 
[Mg] 

15 01 01 Opakowania z 
papieru i tektury 

10,3 0,9 - 

15 01 02 Opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 

12,3 8,73 - 

15 01 06 Zmieszane 
odpady 
opakowaniowe 

125,1 105,8 - 

15 01 07 Opakowania ze 
szkła 

41,1 41,1 - 

20 01 01 Papier i tektura 8,5 2,8 - 

20 01 02 Szkło 6,9 6,6 - 

20 01 39 Tworzywa 
sztuczne 

9,8 2,0 - 

 
3) Osiągnięte poziomy recyklingu. 

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 37,11%. 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 22,11%.  

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 96,15% 

 
IV. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 
 
System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013r. w ujęciu poniesionych kosztów 
oraz źródeł ich finansowania z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przedstawiał się następująco. 
1. Wpływy (wpłaty - zwroty): 506.532,93 zł. 
2. Zaległości na dzień 31.12.2013r.:13.945,22 zł. 
3. Nadpłaty na dzień 31.12.2013r. 16.453,15 
4. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 504.025,00zł. 
 
1. Koszty poniesione łącznie:510.904,23 zł  
 

Sporządził: Marcin Świentek 


