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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Łubniany za 2019 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 2020r. poz. 1439 z późniejszymi zmianami) 
 
 
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, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez 
prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji 
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych 
o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi obejmującą w szczególności: 
1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
3)koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
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 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do 
składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych. 
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 udostępnieniu 

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 
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II. Zagadnienia ogólne. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 

701 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; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają 

niesegregowalnymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane 

czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.  

 

1.Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

W 2019r.z nieruchomości niezamieszkałych odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy 

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

realizowane były przez: 

1) PROWOD Sp. z o.o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup. 
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. 
6) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MIROSŁAW OLEJARCZYK, 26-008 Wola Jachowa 

94a. 
 
2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
 
Firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach została wybrana w trybie 
przetargu nieograniczonego. Umowa Nr RB.ZP.2151.5.2018 została zawarta na okres 
od  02.01.2019r. do 30.11.2021r. Wartość ustalonego w formie ryczałtu wynagrodzenia  
z tytułu zawartej umowy wynosiła 5 494 941,36 zł brutto. 
Przedmiot zamówienia obejmuje 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 (w tym pojemniki do 
segregacji odpadów – niebieski na papier, zielony na szkło oraz żółty na tworzywa sztuczne). 
Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację i przeprowadzenie raz  do roku zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon bezpośrednio z przed posesji mieszkańców 
Gminy Łubniany oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Masowie w pojemniki i kontenery oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów tam zebranych. 
 
Odpady komunalne ulegające biodegradacji przyjmowane są w brązowym pojemniku z 
widocznym napisem „BIO” o pojemności 240 l należącym do właściciela nieruchomości. 
Odpady zielone przyjmowane są w ww. pojemniku, jeżeli ilość zgromadzonych odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji w przedmiotowym pojemniku na to pozwala.W 
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okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 grudnia do 31 grudnia odpady BIO odbierane 
są w cyklu co miesiąc, natomiast w okresie od 1 maja do 30 listopada w cyklu co dwa tygodnie. 
 
 
Zbiórka odpadów segregowanych  
 

 
 
Mieszkańcy otrzymali od firmy wywozowej komplet 4 szt. pojemników do zbierania odpadów 
zgodnie z następującymi zasadami: 

• nieruchomości zamieszkałe przez 1-4 osób otrzymały: 1 żółty pojemnik na metale i 
tworzywa sztuczne o pojemności 240 l, 1 niebieski pojemnik pojemności 120 l na papier 
i tekturę, 1 zielony pojemnik na szkło o pojemności 120 l oraz 1 pojemnik o pojemności 
120 l na pozostałości z segregacji; 

• nieruchomości zamieszkałe przez 5-8 osób otrzymały: 1 żółty pojemnik na metale i 

tworzywa sztuczne o pojemności 360 l (lub dwa pojemniki o łącznej objętości 360l), 1 

niebieski pojemnik o pojemności 120 l na papier i tekturę, 1 zielony pojemnik na szkło 

o pojemności 120 l oraz 1 pojemnik o pojemności 240 l na pozostałości z segregacji; 

• nieruchomości, na których zamieszkuje powyżej 8 osób – odpowiednio większy 
komplet pojemników proporcjonalnie do liczby mieszkańców. 

 
 
W przypadku przepełnienia się pojemników na odpady, właściciele nieruchomości mogą 
wystawiać odpady segregowane w swoich workach pod warunkiem, że kolory worków będą 
odpowiednie tzn. żółty dla plastiku, metalu, opakowań wielomateriałowych, zielony dla szkła, 
niebieski dla papieru. 
 
 
3. Punkt/y Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
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W ramach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław 
Strach przeprowadziła w dniach 17, 20 i 21 maja 2019 roku zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych, w tym zużytych opon. Zbiórka polegała na bezpłatnym odbieraniu 
wystawionych ww. odpadów sprzed posesji właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
 
Na terenie Gminy Łubniany funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Masowie na ul. Kolanowskiej 3. PSZOK w Masowie był czynny we wtorki i czwartki 
w godzinach od 1500 do 1900 oraz w soboty w godzinach od 800 do 1400, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy, Wielkiego Czwartku, Wielkiej Soboty, 24 i 31 grudnia.  
Zgodnie z umową w ramach przetargu firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków 
Wiesław Strach wyposażyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie w 
niezbędne pojemniki i kontenery oraz odbierała i zagospodarowywała wszystkie odpady 
przyjęte do punktu. 
Zarządzeniem NR 81/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY z dnia 10 sierpnia 2018 r. został określony 
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie, który jest dostępny na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Łubniany. 
PSZOK przyjmuje między innymi następujące odpady: odzież, papier i tekturę, szkło, tworzywa 

sztuczne, leki, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone, gruz, odpadową papę, zużyte opony, wełnę i styropian, odpady ulegające 

biodegradacji, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe (meble, 

krzesła, fotele, dywany, wykładziny), baterie, akumulatory i popiół. 

Pracownik PSZOK może odmówić odbioru odpadów, których ilość wskazuje na pochodzenie  

z innego źródła niż gospodarstwo domowe, przywiezionych ponad ustalone limity oraz gdy 

dostarczone frakcje odpadów są zmieszane. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie nie przyjmuje odpadów zawierających 

azbest, części samochodowych oraz opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych. Ponadto zostały 

ograniczone ilości odbieranych odpadów budowlanych, odpadów BIO oraz opon. 

 
W 2019 roku na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie zostało 
zebranych łącznie 484,6750 Mg odpadów, w tym: 

• Opakowania z tworzyw sztucznych – 10,6200 Mg, 

• Opakowania ze szkła –2,0200 Mg, 

• Gruz ceglany – 94,1600 Mg, 

• Odpady wielkogabarytowe – 121,2400 Mg, 

• Zmieszane odpady z budowy i remontów – 133,6000 Mg, 

• Odpadowa papa – 7,8500 Mg, 

• Odzież – 19,1900 Mg, 

• Materiały izolacyjne (wełna, styropian) – 6,8450 Mg, 

• Opakowania z papieru i tektury – 6,7450 Mg, 

• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające odpady niebezpieczne – 0,7500 Mg, 

• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12,0500 Mg, 

• Odpady ulegające biodegradacji – 41,3700 Mg, 

• Leki – 0,0800 Mg, 

• Odpady z betonu oraz gruz betonowy – 18,0000 Mg, 

• Urządzenia zawierające freony – 3,8000 Mg, 

• Zużyte opony – 6,3550 Mg. 
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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 Północnego Regionu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
województwa opolskiego. Niesegregowane odpady komunalne trafiały do regionalnej 
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie w 
ilości 2.126,06 Mg. W instalacji tej zostały one poddane procesowi R12, w wyniku którego, jak 
wykazano w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Łubniany, przekazano do składowania łącznie 763,1434 Mg 
odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty, z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) o frakcji o wielkości powyżej 
80 mm. 
Odpady ulegające biodegradacji zostały poddane procesowi R3 (recykling lub odzysk 
substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki, w tym kompostowanie i 
inne biologiczne procesy przekształcania) w instalacji do kompostowania odpadów zielonych 
w Gotartowie oraz w Opolu w ilości 281,29 Mg. 
 
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
 
Najważniejszymi potrzebami inwestycyjnymi w Gminie Łubniany są: 
- zakup pojemników na odpady zmieszane oraz do segregacji dla wszystkich mieszkańców 
gminy, 
- zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w 
Masowie. 
Posiadanie własnych pojemników pozwoli ograniczyć koszty odbioru odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych. 
Potrzebami inwestycyjnymi związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Łubniany 
jest prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjnych promujących właściwe postępowanie 
z odpadami, w szczególności właściwą segregację odpadów komunalnych. 
 
3. Liczba mieszkańców. 
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2019r. –9637; 
b) liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019r. –7921; 
c) liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne –2752; 
d) 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 –38; 

e) 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. 
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Stosownie do zapisów art. 9tb ust. 1 pkt 5 ustawy ucpg, analizie powinna zostać poddana 
również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 
ust. 1 tejże ustawy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 
6 ust. 6-12. 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. 
W 2019 roku składowanych na Regionalnej Instalacji do składowania pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych w Gotartowie zostało 797,7023 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 
powstałych po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 
0,2460 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po sortowaniu selektywnie odebranych 
odpadów w Regionalnej Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych w Gotartowie prowadzonej przez EKO-REGION Sp. z o.o. 
 
5. Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Łubniany w 2019r. [w nawiasach podano ilości 
odebrane w 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 oraz 2013 roku.] 
 
W 2019r. z terenu Gminy Łubniany odebrano łącznie 3418,31 Mg [3139,72 Mg – 2018r., 
3174,920 Mg – 2017r., 2724,264 Mg – 2016r., 3030,9 Mg – 2015r., 2730 Mg – 2014r., 2016 
Mg – 2013r.] odpadów komunalnych w tym: 
• odpady zmieszane – 2146,5 Mg [1811,120 Mg, 1504,080 Mg, 1714,770 Mg, 2085,7 Mg, 

2183Mg, 1655 Mg], 
• szkło – 197,51 Mg [215,280 Mg, 117,70 Mg, 120,54 Mg, 196,9 Mg, 23,6 Mg, 48 Mg], 
• tworzywa sztuczne – 463,54 Mg [381,160 Mg, 164,03 Mg, 100,72 Mg, 138,8 Mg, 26,3 Mg, 

23,9 Mg], 
• papier i tektura – 52,16 Mg [26,380 Mg, 27,91 Mg, 22,3 Mg, 55 Mg, 21,6 Mg, 18,8 Mg], 
• zmieszane odpady opakowaniowe – 8,15 Mg [0 Mg, 8,30 Mg, 0,15 Mg, 0 Mg, 192,3 Mg, 

125,1 Mg], 
• odpady komunalne ulegające biodegradacji*– 281,29 Mg [141,42 Mg, 197,30 Mg, 187,64 

Mg, 196,9Mg, 135,7Mg, 55,6 Mg] (*z wyłączeniem papieru, większość bioodpadów 
mieszkańcy zagospodarowują na przydomowych kompostownikach), 

• odpady wielkogabarytowe – 55,96 Mg [6,360Mg, 98,86 Mg, 73,22 Mg, 69,4 Mg, 58,7 Mg, 
58,1 Mg], 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym urządzenia zawierające substancje 
niebezpieczne) – 0 Mg [0 Mg, 0 Mg, 0,794 Mg, 1,1 Mg, 0,96 Mg, 0,14 Mg], 

• odpady niebezpieczne 0 Mg [0 Mg, 0 Mg, 0 Mg, 0 Mg, 0,28 Mg, 0,002Mg], 
• odpady budowlane – 209,86 Mg [247,800 Mg, 331,12 Mg, 356,6 Mg, 370,7 Mg, 87,6 Mg, 

13,7Mg], 
• popiół –0 Mg [306,080 Mg, 717,36 Mg,145,28 Mg, 0 Mg, , 0 Mg, , 0 Mg,]. 
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6.Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych 
do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu 
gminy w 2019 roku 
 

Kod odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi 

Rodzaj odpadów przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia i 
poddanych 

recyklingowi [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 66,6096 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 481,3691 

15 01 07 Opakowania ze szkła 274,4546 

19 12 02 Metale żelazne 0,8537 

19 12 01 Papier i tektura 2,2579 

15 01 04 Opakowania z metali 2,8579 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,4151 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 8,1500 

SUMA 836,9679 

 
 
7. Osiągnięte poziomy recyklingu. 

• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła w 2019r. w Gminie Łubniany wyniósł 98,02%. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 roku poz. 2167), w 2019 roku 
poziom ten dla odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła powinien wynosi 
40%. 

• Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2019 roku 
w Gminie Łubniany wyniósł 99,78% 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych(Dz. U. z 2016 roku poz. 2167), w 2019 roku dla 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynosi 60%. 

• Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania w 2019 roku w Gminie Łubniany wyniósł 100,71% 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie 
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (Dz. U. z 2017 roku poz. 2412)poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, które gmina jest 
obowiązana osiągnąć w 2018 roku wynosi 40%. 
Niestety ze względu na bardzo dużą ilość odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady, w tym 
zmieszane substancje i przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11) o frakcji o wielkości powyżej 80 mm przekazanych do składowania przez 
instalację regionalną w Gotartowie Gmina Łubniany w 2019 roku nie osiągnęła 
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wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowania. 
 

IV. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 
 
Informacja o uzyskanych wpływach oraz poniesionych kosztach w 2019 roku 
z wyszczególnieniem ich rodzajów dotyczących systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Gminie Łubniany. 
System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019r. 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):

 1 485 516,26 zł. 
2. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 601 527,56 zł 
3. Zaległości na dzień 31.12.2019r.: 160 600,62 zł . 
4. Nadpłaty na dzień 31.12.2019r.:   44 589,32 zł. 
5. Koszty poniesione łącznie:  1 833 064,07 zł. 
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