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1. WPROWADZENIE 

Cel i podstawa prawna przygotowania analizy. 

Opracowany dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Łubniany za rok 2020. 

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 

z późn. zm.) - powołanej dalej jako u.c.p.g., gdzie określony został wymagany zakres 

przedmiotowej analizy. 

Analiza coroczna ma na celu  weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania, 

jak również potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

oraz kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Jej celem jest również dostarczenie  informacji o liczbie mieszkańców, liczbie 

nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a także ilości 

odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Łubniany. 

 Podczas sporządzania niniejszej analizy opierano się na dokumentach o charakterze 

strategicznym oraz ustawach i aktach wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami, tj.: 

• Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/306/2017 z dnia 28 marca 
2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa 
opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, 

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

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022, przyjęty uchwałą Nr 88 Rady Ministrów 
z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022" 
(Monitor Polski z 2016 r., poz. 784), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. 
zm.), 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1219 z późn. zm.), 

• Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 
(Uchwała Rady Ministrów z 10 września 2019) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., 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. z 2016 r., poz. 2167), 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 10). 
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2. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 

Działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Łubniany 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 Łubniany przedstawia 

 
Tabela 1 Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie 
Łubniany (stan na 31 grudnia 2020 r.). 

 
 

L.P. 

 
 
 

DATA 
WPISU 

 

 

NUMER 
 

FIRMA, 
OZNACZENIE SIEDZIBY I 
ADRES ALBO IMIĘ, 
NAZWISKO I ADRES 
PRZEDSIĘBIORCY 

NUMER IDENTYFIKACJI 
PODATKOWEJ (NIP), 
NUMER 
IDENTYFIKACYJNY 
REGON 

 

1 07.03.2012 1/2012  WYWÓZ 
NIECZYSTOŚCI  
ORAZ PRZEWÓZ 
ŁADUNKÓW  
WIESŁAW STRACH  
ul. Bór 169,  
42-202 Częstochowa  
 
Zmiana danych w dniu 
09.08.2018 r.  
na wniosek podmiotu 
 
Zmiana danych w dniu 
17.09.2020 r.  
na wniosek podmiotu 

 

 
NIP: 573-025-01-43  
  

 

2 24.04.2012 2/2012 ELKOM Sp. z o.o.  
ul. Norweska 11,  
46-021 Brzezie 
k/Opola  

 

 
 NIP: 754-00-25-042  
  

 
 

3 17.05.2012 3/2012 REMONDIS Opole Sp. 
z o.o.  
Al. Przyjaźni 9,  
45-573 Opole  
 
 
Zmiana danych w dniu 
05.04.2013 r.  
na wniosek podmiotu 

 

 
 NIP: 754-033-34-24  
    

 

4 27.09.2012 6/2012 Zakład Komunalny 
Sp. z o.o.  
ul. Podmiejska 69,  
45- 574 Opole  

  

  
 

     
    NIP 754-13-51-921  
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5 21.11.2012  7/2012  Zakład 
Oczyszczania 
Miasta  
Zbigniew Strach  
ul. Korzonek 98,  
42 - 274 Konopiska 

  

 

 
NIP 573-106-75-24  
 

6 03.01.2013 12/2012 EKO-TRANS 
Jan Kurowski 
ul. Brynicka 16B, 
46-082 Kup 
 

NIP 754-102-22-41 
 

7 18.02.2013 13/2013 STRACH I SYNOWIE 
Sp. z o .o.  
ul. Bór 169,  
42-202 Częstochowa  

 

 
NIP: 573-27-38-268  
  

 

8 30.01.2014 17/2014 P.H.U. Komunalnik Sp. z 
o.o.  
ul. Św. Jerzego 1a  
50- 518 Wrocław  
O/Nysa 48-303, ul. 
Morcinka 66e  

NIP 755-184-56-13  
  

9 14.06.2016 18/2016 A.S.A. Eko Polska Sp. z 
o.o. 
Ul. Lecha 10  
41-800 Zabrze 

NIP 676-21-57-648  
 

10 02.08.2016 r. 19/2016 PROWOD Sp. z o.o. 
ul. Rynek 4  
45-082 Kup 
 
 

Zmiana danych w dniu 
03.11.2017 r.  
na wniosek podmiotu  

 

NIP 754-10-00-021 
 

11 05.09.2019 r. 20/2019 Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
Mirosław Olejarczyk  
Wola Jachowa 94A 
26-008 Górno 

NIP 657-105-30-27 
 

 
Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Gminę Łubniany zgodnie z art. ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).  

 

 

3. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Uchwały Rady Gminy Łubniany 

System gospodarowania odpadami komunalnymi określa Ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz następujące Uchwały Rady Gminy Łubniany: 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubniany –Uchwała Nr 

XXXVI/254/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2018 
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poz. 1022) oraz Uchwała Nr XXXIX/273/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Łubniany (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2018 poz. 1948).  

2. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany 

– uchwała Rady Gminy Łubniany Nr XXXVI/255/18 z dnia 26 marca 2018 roku 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 5 kwietnia 2018 

roku poz. 1023, zmieniona uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXXIX/274/18 z dnia 25 

czerwca 2018 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w 

dniu 3 lipca 2018 roku poz. 1949; 

3. do 31 kwietnia 2020 roku obowiązywała uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Łubniany z 

dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 29 maja 2019 roku poz. 1870. Od 

1 maja 2020 roku rozpoczęła obowiązywać uchwała NR XIX/134/20 z dnia 4 maja 2020 

roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 12 maja 

2020 roku poz. 1478; 

4. Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r.  w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 2 marca 2015 

roku poz. 467; 

5. W 2020 roku obowiązywała uchwała VIII/46/2019z dnia 20 maja 2019 roku opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 27 maja 2020 roku poz. 1850 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 

6. Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie górnych 

stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 2 

marca 2015 roku poz. 469; 

7. W 2020 roku obowiązywała uchwała VIII/47/2019 z dnia 20 maja 2019 roku opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 27 maja 2019 roku poz. 1851  

Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy W Łubnianach z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Na dzień 31 grudnia 2020 

roku z ulgi skorzystały 992 osoby; 

8. Od 1 maja 2020 r.  obowiązuje uchwała XIX/136/20 z dnia 4 maja 2020 roku opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 12 maja 2020 roku w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. Na dzień 31 grudnia 2020 roku z ulgi skorzystało 350 właścicieli 
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nieruchomości jednorodzinnych.  

 

W 2020 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych 

na terenie gminy Łubniany odbywał się na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Gminą Łubniany a przedsiębiorstwem Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków 

Marek Strach ul. Bór 169 40-022 Częstochowa. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy 

Łubniany. 

Odpady komunalne odbierane od mieszkańców gminy Łubniany, w miejscu ich 

wytwarzania- u źródła, funkcjonowały w systemie jedno, trzy bądź cztero - pojemnikowym oraz 

workowym. Mieszkańcy mieli możliwość gromadzenia odpadów w systemie: 

• selektywnym z wykorzystaniem przydomowego kompostownika na bioodpady, 

• selektywnym z dodatkowym pojemnikiem z przeznaczeniem do gromadzenia 

bioodpadów, 

• nieselektywnym (zmieszanym) - do 30 kwietnia 2020 r. 

Od 1 maja 2020 r. została wprowadzona obowiązkowa segregacja odpadów 

komunalnych. Od tego momentu mieszkańcy nie mieli już możliwości zadeklarowania 

nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. Nowe deklaracje 

uniemożliwiały zadeklarowana zbiórki nieselektywnej.  

W 2020 r. został utrzymany system pojemnikowego zbierania odpadów komunalnych.   

 Odpady zbierane selektywnie tj.: 

• tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale, odbierane były w 

pojemnikach koloru żółtego, z częstotliwością raz na miesiąc, 

• papier i tektura odbierane były w pojemnikach koloru niebieskiego;  

• szkło odbierane były w pojemnikach koloru zielonego; 

• odpady BIO były w pojemnikach koloru brązowego. 

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie gminy Łubniany została wyznaczona  Uchwałą Nr XXXVI/254/18 Rady Gminy 

Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Łubniany (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2018 poz. 1022) oraz Uchwałą Nr 

XXXIX/273/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego 2018 poz. 1948). Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich 

typów nieruchomości zamieszkałych przedstawia  tabela 2. 
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Ponadto przeprowadzone zostały również zbiórki innych frakcji odpadów tj.: 
• zbiórka odpadów wielkogabarytowych (oprócz sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz odpadów budowlanych) została zorganizowana w miesiącu marzec i maj 2020 r.  

• odzież - zbiórka prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż za pomocą specjalnych 

kontenerów ustawionych w poszczególnych miejscowościach oraz zbiórki 

prowadzone przez różne fundacje poprzez odbiór worków spod posesji; 

• zużyte baterie - zbiórka w placówkach oświatowych na terenie Gminy.  

 

W związku z funkcjonowaniem na terenie Gminy Łubniany PSZOK-u Masów nie były 

organizowane zbiórki innych odpadów komunalnych Selektywnie zebrane odpady były 

dostarczane przez mieszkańców do PSZOK-u w godzinach jego otwarcia. Do PSZOK były 

dostarczane następujące rodzaje odpadów: 

• odpady budowlane, poremontowe pochodzące z gospodarstwa domowego w ramach 

małego remontu (np. gruz, beton, płyty gipsowe itp.), 

• przeterminowane leki, baterie i akumulatory, farby, lakiery, odczynniki chemiczne, 

rozpuszczalniki, tusze, tonery, farby drukarskie, 

• kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne, tworzywa sztuczne - 

opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin, 

• metale - puszki po farbach, opakowania po aerozolach, lampy fluorescencyjne, 

• inne odpady zawierające rtęć - termometry, 

• zużyte oleje silnikowe oraz smary itp., 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Tabela 2 System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (częstotliwość odbioru odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Łubniany) 

Lp. Rodzaj odbieranego odpadu Częstotliwość odbioru 

1 Odpady z papieru, tektury, tworzyw 

sztucznych, metali i opakowania 

wielomateriałowe 

nie rzadziej niż raz w miesiącu 

2 Odpady szklane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące 

3 
Odpady ulegające biodegradacji  

1 raz na 2 tygodnie nie rzadziej niż 

raz w miesiącu e 

4 Pozostałości po segregacji odpadów 

komunalnych oraz niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne 

nie rzadziej niż 24 razy w roku 

kalendarzowym, w cyklu co 2 lub co 

3 tygodnie 

5 Odpady wielkogabarytowe 1 raz do roku 
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Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywały 

w okresie 2020 r. zostały określone w przyjętej przez Radę Gminy Łubniany Uchwale 

VIII/46/2019z dnia 20 maja 2019 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego w dniu 27 maja 2020 roku poz. 1850 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 2020 r. przedstawia poniższa 

tabela. 
Tabela 3 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie styczeń - 

grudzień 2020 r. 

Sposób gromadzenia odpadów 
komunalnych 

Stawka opłaty / 1 mieszkańca 

[zł /miesiąc] 

Selektywny 20,00 zł 

Nieselektywny 40,00 zł 
 

W 2020 roku obowiązywała uchwała VIII/47/2019 z dnia 20 maja 2019 roku opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 27 maja 2019 roku poz. 1851  UCHWAŁA NR 

VIII/47/2019 RADY GMINY W ŁUBNIANACH z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

rodziny wielodzietne. Zwolnienie wynosi 10 % stawki podstawowej dla każdej osoby posiadającej KDR 

zamieszkującej daną nieruchomość.  Na dzień 31 grudnia 2020 roku z ulgi skorzystały 992 osoby. W 

tabeli 4 przedstawiono wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależną od liczby 

osób zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu gromadzenia odpadów komunalnych w okresie maj 

- grudzień 2020 r. 
 

Tabela 4 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie maj -                

grudzień 2020 r. 

Status osoby wg katy dużej rodziny (KDR) 
Stawka opłaty / 1 mieszkańca 

[zł /miesiąc] 

Stawka dla osoby nie posiadającej KDR  
20,00 zł 

                 Stawka dla osoby posiadającej KDR   
19,00 zł 

 

Od 1 maja 2020 r.  obowiązuje uchwała XIX/136/20 z dnia 4 maja 2020 roku opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 12 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie ustalono na poziomie 1 zł dla każdej zarejestrowanej 

nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2020 roku z ulgi skorzystało 350 właścicieli nieruchomości 

jednorodzinnych. 
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Tabela 5 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie maj - grudzień 

2020 r. 

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych 
Stawka opłaty / 1 mieszkańca 

[zł /miesiąc] 

Selektywny z wykorzystaniem brązowego 
pojemnika na bioodpady 

20,00 zł 

Selektywny z wykorzystaniem przydomowego 
kompostownika na bioodpady *  

19,00 zł 

 
* stawka dotyczy zniżki 1 zł, która dot. całej nieruchomości.  
 

 

4. 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 

 

Na terenie gminy Łubniany nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie 

umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych 

od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

bezpośrednio do instalacji komunalnej. Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której 

mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dopuszcza się także 

przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego 

przekształcania, jeżeli gmina, z której są odbierane te odpady, prowadzi selektywne zbieranie 

odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a u.c.p.g. 

W dniu 6 września 2019 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

(tj.Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 z późn. zm.), dokonano zniesienia regionów gospodarki 

odpadami komunalnymi, które zastąpiono instalacjami komunalnymi (zamiast 

dotychczasowych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych tzw. RIPOK), 

tj. instalacjami zapewniającymi: 

• mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku; 

• składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

Zmiana dotyczy również frakcji bioodpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

w przypadku których od 2019 roku nie obowiązują szczególne wymagania co do instalacji, 
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w których powinny być przetwarzane te odpady. 

W 2020 r. Odpady ulegające biodegradacji, Inne odpady nieulegające biodegradacji i   

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przeznaczone 

do składowania przekazywane były do instalacji wymienionych w tab. 6.  

Tabela 6 Instalacje do których przekazane zostały odpady komunalne zgromadzone w Gminie 

Łubniany w 2020 r. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 

 

Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady 

komunalne 

20 02 01 

 Odpady ulegające 

biodegradacji 

ECO PROCESING Sp. z o. o. Kraków ul. Mariana Domagały 1 30-

741 

Eko-Region Sp. z o.o. 

Kompostownia - Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu 

Krynicki Recykling Spółka Akcyjna 

Zakład Segregacji, Dylaki ul. Ozimska 1a 

20 02 03 

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji 

Remondis Opole Sp. z.o.o Zakład MBP 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

Eko-Region Sp. z o.o. 

Instalacja Komunalna MBP w Opolu 

MPGK Sp. z o. o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego 

Przetwarzania Odpadów 

Remondis Opole Sp. z o.o. 

Remondis Opole Sp. z.o.o Zakład MBP 

 

5. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

W 2020 roku Gmina Łubniany realizowana odbiór odpadów komunalnych poprzez Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Masowie. Punkt został uruchomiony w 

ramach projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie 

Łubniany",  złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata  2014-2020 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi. Wartość 
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dofinansowania wynosi 85%. 

Obecnie PSZOK wymaga doposażenia w 2 wagi do ważenia odpadów o niskiej masie do 10 

kg  i odpadów o średniej masie  do 80-100 kg (waga platformowa).  Planowane przedsięwzięcie 

przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: 

ponownego użycia, recyklingu i odzysku, redukują w ten sposób ilość odpadów składowanych, 

ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko. 

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach tworzenie i utrzymanie 

punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinno być pokrywane z opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie działania będą dalej podejmowane                  

w 2021 r. 

6. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM 
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
 
 

Zestawienie kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w roku 2020 w podziale na wpływy i wydatki 

zostały zaprezentowane w tabeli 5. 

 
Tabela 7 Zestawienie wydatków i wpływów związanych z obsługą systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w 2020 r. 

 
Wydatki 

 
Kwota [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany 2 007 565,58 

Koszty funkcjonowania PSZOK Masów 33 142,75 

Obsługa administracyjna (wynagrodzenia, pochodne , ZFSS, 
szkolenia i delegacje) 

81 823,62 

Pozostałe usługi obce i wydatki 4 177,67 

Suma: 2 126 709,62 
  

 
Wpływy  Kwota [zł] 

Wpływy z tytułu dokonanych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

1 851 867,74 

Koszty upomnień i odsetki 3 200,70 

Nadpłaty 6 051,62 

Suma: 1 861 120,06 
 
Źródło: dane pozyskane z Referatu Planowania Finansów. 
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Głównym kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest 
koszt odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jest koszt 
odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, odbieranych przez 
firmę wywozową od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych, na terenie gminy 
Łubniany. 
 
Koszty funkcjonowania PSZOK Masów obejmuje wydatki związane z umowami zlecenia, BHP, 
zakupem materiałów, energii, oraz badań lekarskich pracowników. Do wydatków obsługi 
administracyjnej zaliczono wydatki wynagrodzeń z pochodnymi, FP oraz odpisami  na ZFŚS.
 Wpływy związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmują 
wpłaty z tytułu dokonanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
mieszkańców, koszty upomnień, odsetki oraz nadpłaty. 
 

System gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku nie został zbilansowany 
Wydatki przewyższyły wpływy o kwotę 265 589,56 zł * 
 

• dane pozyskane z Referatu Planowania Finansów. 
 
 

7. LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Dokonując przedmiotowej analizy należy wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców 

zameldowanych na terenie gminy Łubniany oraz sumaryczną liczbę osób ujętych 

w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

gminy. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Łubniany 

wyniosła: 9641 Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna 

liczba osób zamieszkujących na terenie gminy oscylowała na poziomie 7977. Różnica w ilości 

co rok się zmniejsza. Sama różnica, że znaczna część osób zameldowanych na terenie gminy 

Łubniany faktycznie zamieszkuje poza jej terytorium. Znaczący wpływ ma również migracja 

zarobkowa. Ponadto warto zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby faktycznie 

zamieszkujące daną nieruchomość a nie zameldowane. Istotnym jest, iż liczba osób 

zameldowanych w stosunku do liczby osób zamieszkałych zawsze będzie zmienna i nie 

będzie się pokrywała. Bezspornym jest fakt, iż praktycznie w każdej miejscowości znajdują się 

tzw. „pustostany", które niejednokrotnie nie mają uporządkowanego stanu meldunkowego 

na swojej posesji co powoduje dodatkowe różnice w ilości wykazywanych osób. 
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W tabeli 6 zaprezentowano zestawienie ilości osób oraz danych zawartych 

w deklaracjach w 2020 r. 

 

 

W gminie Łubniany od maja 2020 r. funkcjonuje obowiązkowa segregacja odpadów 

komunalnych. Na bieżąco są również prowadzone działania 

mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem 

faktycznym. Dodatkowo w przypadku wątpliwości w składanych deklaracjach o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są wzywani do 

złożenia wyjaśnień. 

8. 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. 
 

Ze względu na fakt, iż na terenie gminy Łubniany systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi nie objęto nieruchomości niezamieszkałych (dot. podmiotów gospodarczych, 

stowarzyszeń i innych niż jednostki gminne instytucji i organizacji), na których powstają odpady 

komunalne, ich właściciele zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów z podmiotem 

zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych wpisanym do Rejestru Działalności 

Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 

terenu Gminy Łubniany. 

W 2020 r. Gmina przeprowadziła  kontrolę 300 podmiotów w zakresie posiadania  umów 

cywilno-prawnych zawartych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 

terenach niezamieszkałych. Była to kontynuacja procesu  rozpoczętego w 2019 r. , w którym 

kontrola objęła również liczbę 300 podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych na terenie 

 

Tabela 8 Zestawienie liczby mieszkańców i szczegółowych danych zawartych w deklaracjach w 

2020 r. 

Zestawienie danych - stan na 31.12.2020 r. 
 
 
 
 

Dane liczbowe 
 
 
 
 

Liczba mieszkańców Gminy Łubniany wg danych z ewidencji ludności 
 

9 641 

Liczba mieszkańców Gminy Łubniany ujętych w deklaracjach 7 968 

Liczba złożonych deklaracji na zbieranie odpadów w sposób 

selektywny z kompostownikiem 

z przydomowym kompostowaniem bioodpadów 

370 

Liczba złożonych deklaracji na zbieranie odpadów w sposób 

selektywny bez kompostownika 

oraz korzystaniem z brązowego pojemnika na bioodpady 

2251 

Liczba mieszkańców zbierających odpady w sposób selektywny 

z przydomowym kompostowaniem bioodpadów 
1322 

Liczba mieszkańców zbierających odpady w sposób selektywny 

oraz korzystaniem z brązowego pojemnika na bioodpady 
6646 
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Gminy. Po zebraniu danych Gmina planuje dokonać kontroli wybranej grupy podmiotów w 

zakresie realizacji umów zgodnie z art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g. 

9. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 
 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono zestawienia ilości odebranych 

odpadów od mieszkańców oraz z terenu gminy Łubniany. W tabeli 7 przedstawiono ilość 

odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Łubniany w roku 2020 

na podstawie zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Udział 

poszczególnych frakcji odpadów odebranych od mieszkańców gminy Łubniany w 2020 r. został 

przedstawiony graficznie na rysunku 1. 

  

 

Zgodnie z powyższym wykresem zaobserwowano znaczną przewagę niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych nad poszczególnymi frakcjami segregowanych 

odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowią aż 61, 1 % 

wszystkich odpadów odebranych od mieszkańców gminy w roku 2020, natomiast odpady 

segregowane stanowią 38,9 %%. Największą część spośród odpadów selektywnie zebranych 

Rysunek 1 – Wielkość odpadów komunalnych zbieranych wg frakcji w 2020 r.  
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Rysunek 2 – Wielkość odebranych odpadów od mieszkańców w 2020 r. 

 

stanowią odpady ulegające biodegeneracji -11,5 %, i opakowania z tworzyw sztucznych 9.7 % 

i opakowania ze szkła 9,4, % całości zebranych odpadów (bez PSZOK).  

 

Ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Łubniany w latach 

2016 - 2020 prezentuje tabela 8. Dane zostały pozyskane ze sprawozdań przedsiębiorstw 

odbierających i zbierających odpady komunalne z terenu gminy za konkretne lata. 

 
 
 
 

Na podstawie powyższego wykresu zaobserwowano wzrost ilości odebranych i zebranych 

odpadów komunalnych z terenu gminy Łubniany na przestrzeni ostatniego okresu. W roku 

2018 analizowana ilość odpadów wzrosła o 1 pkt % w porównaniu do roku 2017. Natomiast 

w roku 2019 badana ilość wzrosła o 4% w porównaniu do roku wcześniejszego. Wzrost ilości 

odebranych i zebranych odpadów o 24,5 pkt % nastąpił w roku 2020 w porównaniu do roku 

2019. 

 

W  roku 2020 stwierdzono przyrost odebranych i zebranych odpadów komunalnych na 

terenie gminy Łubniany w porównaniu do roku 2019 na poziomie 8,7 pkt % . Nie tylko w skali 

gminy, ale też w skali kraju widoczny jest ciągły wzrost ilości wytwarzanych odpadów czego 

powodem jest wzrost konsumpcji. Wraz ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów wiążą się 

również większe wydatki dot. gospodarki odpadami komunalnymi. Wzrost wartości odpadów 

komunalnych oraz przyrosty rok do roku przedstawia rysunek 2.  
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10. ILOŚĆ NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I 
BIOODPADÓW 

 

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. 

 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono poniższe zestawienia. Tabela 9. 

przedstawia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów 

odebranych z terenu gminy Łubniany w roku 2020. Natomiast w tabeli 10 ukazano informację 

o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, 

przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy 

odpadów komunalnych w roku 2020. 

 

 

W roku 2020 z terenu gminy Łubniany odebrano łącznie 2 525,49 Mg niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 476,59 Mg bioodpadów, stanowiących odpady 

komunalne. 

 

 

 

 

 
Tabela 9 Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne odebranych z terenu gminy Łubniany w 2020 r. 

 
Kod odpadów 
 
 

Rodzaj odpadów 
 

Masa odpadów 
[Mg] 
 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

 2525,49 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji   15,12 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  461,47 
 

 

Tabela 10 Ilość powstałych pozostałości z sortowania oraz z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2020 r. 

Kod odpadów 
 

Rodzaj odpadów 
 

Masa odpadów 
[Mg] 

 

 
19 05 99 
 
 

 
Inne niewymienione odpady 
 
 

 
459,89 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu 2020 2019 2018 2017 2016

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 121,89 58,91 0,00 0,00 0,00

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych 376,24 474,16 0,00 0,00 0,00

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe 18,19 10,17 0,00 8,30 0,15

15 01 07  Opakowania ze szkła 356,55 197,51 0,00 0,00 0,00

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 53,08 66,06 247,80 331,12 356,60

17 01 02  Gruz ceglany 30,92 79,86 0,00 0,00 0,00

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż

wymienione w 17 01 06 

1,12 98,18 0,00 0,00 0,00

17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
132,04 84,28 0,00 0,00 0,00

20 01 01  Papier i tektura 7,00 7,85 26,38 27,91 22,30

20 01 02  Szkło 0,00 6,85 215,28 117,70 120,54

20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
108,62 133,60 0,00 0,00 0,79

20 01 39  Tworzywa sztuczne 10,74 19,19 381,16 164,03 100,72

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 436,47 285,09 141,42 197,30 187,64

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji 8,84 0,08 0,00 0,00 0,00

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2 304,02 2 147,25 1 811,12 1 504,08 1 714,77

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 80,26 68,01 6,36 98,86 73,22

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 53,16 44,71 0,00 0,00 0,00

ex 20 01 99  Popiół 144,10 121,24 306,08 717,36 0,00

Suma 4 243,24 3 902,99 3 135,60 3 166,66 2 576,73

Tabela 11 Wielkość  odebranych i zebranych odpadów komunalnych odebrana od mieszkańców na terenie gminy Łubniany w latach 2016 – 2020 
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11. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Na podstawie art. 9q u.c.p.g. wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 

do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Sprawozdanie jest przekazywane Marszałkowi Województwa i 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 31 marca roku 

następującego  po roku, którego dotyczy. Gmina Łubniany dopełniła tego obowiązku w 

wyznaczonym terminie. Sprawozdanie zostało sporządzone i przekazane za pomocą systemu 

Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

12. POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA PAPIERU, 
METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 

 

Zgodnie z 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 gmina Łubniany zobowiązana była do osiągnięcia w 2020 r. poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla: papieru, metali, tworzyw sztucznych             

i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. W 2020 r. zgodnie z rocznym sprawozdaniem 

Wójta Gminy Łubniany odebrano i zebrano z nieruchomości 4 243,243 Mg odpadów 

komunalnych z czego do ponownego użycia i poddanych recyklingowi zostało 891,7301 Mg 

odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Ilość odebranych i zebranych odpadów 

komunalnych poddanych procesom recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia w 

2020 r. w podziale na poszczególne surowce przedstawia tabela 11. 

 

Tabela 12 Masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zebranych i odebranych 

oraz przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi pochodzących w 2020 r. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Masa odpadów [Mg] 

zebranych 
i odebranych 

przygotowanych do 
ponownego użycia 
i poddanych recyklingowi 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
                      

0,14     
                    6,90     

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych                  327,07     

               333,48     

15 01 04 Opakowania z metali  -                      1,35     

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  -                      0,27     

15 01 06 
Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

                    
10,50     

 -  

15 01 07 Opakowania ze szkła                  533,63                    540,31     

19 12 01 Papier i tektura  -                      4,57     

19 12 02 Metale żelazne  -                      4,85     

SUMA 
871,34    

 
891,73            
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W gminie Łubniany w 2020 r poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 103,70%, co oznacza, że wymagany 

poziom został osiągnięty.  

Zgodnie z 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  gmina Łubniany zobowiązana była do osiągnięcia poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne w 2020 r. w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Tabela 13 Masa odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne odebranych i zebranych oraz 

poddanych procesom odzysku w 2020 r. 

Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg] 

Zebranych i 
odebranych 

przygotowanych do 
ponownego użycia, 
poddanych recyklingowi 
i innym procesom 
odzysku 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów 

45,54 45,54 

17 01 02 Gruz ceglany 30,92 30,92 

17 01 07 

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

99,92 99,92 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

141,86 133,46 

SUMA 
 

318,24 309,84 

 

W 2020 roku osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych wyniósł 

97,36%. Na wykresie xxx przedstawiono osiągnięte przez gminę Łubniany w 2020 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

13. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

Gmina Łubniany w roku 2020 realizowała projekt działania informacyjno-edukacyjne 

mające na celu poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie. 

W ramach ww. pakietu działań zostały przeprowadzone m.in.: 

  

• Kampania edukacyjna dla mieszkańców w zakresie zmiany systemu segregacji 

odpadów wprowadzenie niebieskiego worka) - mieszkańcy na bieżąco otrzymują 
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ulotki informacyjno-edukacyjne o rozszerzonej segregacji odpadów - 

wprowadzenie osobnej frakcji papieru. Dodatkowo na ulotkach zamieszczono 

podstawowe zasady segregacji odpadów oraz informację o PSZOK. 

• Kampania edukacyjna dla mieszkańców w zakresie wprowadzenia ulgi za 

kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku zorganizowana 

została w kwietniu 2020 r. Mieszkańcy gminy otrzymali 

informacje dot.  ulgi za kompostowanie bioodpadów obowiązującej od 1 maja 2020r. 

• Na  profilu Urzędu Gminy Łubniany na Facebooku oraz gminnym dwumiesięczniku 

„Naturalnie Łubniany” okresowo umieszczane były informacje związane                                  

z gospodarowaniem odpadami. 

 

Celem ww. pakietu działań było zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie m.in. 

poprzez zmniejszenie ilości powstających odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku, 

zaniechanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, zwiększenie stopnia odzyskiwania            

i przetwarzania surowców wtórnych, zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie 

możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami. 
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