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1. Wprowadzenie 
1.1.  Cel i podstawowe założenia opracowania  

 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm) Gminy dokonują 
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 
możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami. 
Analiza ta ma za zadanie zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w 
zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb 
inwestycyjnych i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli 
nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie , a także ilości 
odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 
przeznaczonych do składowania.  
 
Prezentowana analiza obejmuje rok 2013, kiedy to w życie weszły przepisy zmieniające 
organizację funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Do dnia 30 
czerwca 2013 roku Urząd Miejski w Głuchołazach pełnił rolę planistyczną, organizacyjną         
i kontrolną. Odbiór i transport odpadów świadczony był przez podmioty zewnętrzne – 
firmy wywozowe, które musiały spełniać wymagania określone w zezwoleniach. 
Natomiast właściciele nieruchomości byli obowiązani do udokumentowania, w formie 
umowy cywilnoprawnej z korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. Rada Miejska określała w drodze uchwały jedynie górne stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. Koszty odbioru przeniesione były na właściciela nieruchomości – 
wytwórcę odpadów, na zasadzie indywidualnych rozliczeń z firmą wywozową. 
Natomiast od dnia 1 lipca 2013 roku to obowiązkiem Gminy było zapewnienie odbioru 
odpadów komunalnych poprzez wybór w drodze przetargu firmy wywozowej oraz 
pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu w zamian za opłatę wnoszoną 
przez właścicieli nieruchomości.   
 

1.2.  Podstawy prawne sporządzenia analizy 
 
Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. 
zm), gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy. Zakres przedmiotowej 
analizy pokrywa się w części z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzonym przez gminę na podstawie       
art. 9q ust. 1 i 3 w/w ustawy, celem jego przedłożenia marszałkowi województwa oraz 



wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku 
następującego po roku, którego dotyczy.  
 
 

2. System gospodarowania odpadami 
2.1.  Zagadnienia ogólne 

 
Do dnia 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Głuchołazy odbywał się na podstawie indywidualnie zawartych umów cywilnoprawnych 
pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej. 
Usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy świadczyły następujące firmy:  
- Remondis Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, 
- Veolia Usługi dla Środowiska SA Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38,            
47-303 Krapkowice, 
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Ekom” ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa  
- Zakład Usług Produkcyjnych „Komunalnik”  z o.o. ul. Andersa 4, 48-340 Głuchołazy.  

Nowym systemem gospodarki odpadami Gmina Głuchołazy objęła zarówno 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. W celu 
zorganizowania odbioru odpadów komunalnych gmina przeprowadziła postępowanie 
przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W jego wyniku od  
lipca 2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się Zakład 
Usług Produkcyjnych „Komunalnik”  z o.o. ul. Andersa 4, 48-340 Głuchołazy . 
Przedsiębiorstwo zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, a umowa 
zawarta na okres od 15.07.2013 r. do 15.07.2016 r.  

Nowo wprowadzony system gospodarki odpadami wiązał się z koniecznością 
wprowadzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku 
nieruchomości mieszkalnych przyjęto metodę ustalania opłaty w oparciu o liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W zależności od zadeklarowanego 
sposobu zbierania odpadów stawki kształtują się następująco: 11,00 zł od osoby              
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny i 18,00 zł, gdy odpady nie są 
zbierane w sposób selektywny. Natomiast w przypadku nieruchomości niemieszkalnych 
wysokość opłaty jest ustalana na podstawie ilości pojemników o określonej pojemności 
oraz częstotliwości ich wywozu. Właściwa dla danej nieruchomości pojemność 
pojemnika ustalana jest na podstawie wskaźników średniej ilości odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie nieruchomości i liczby osób z niej korzystających.   

 

2.2. Źródła odpadów 
 

W myśl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.) odpady komunalne 
zostały zdefiniowane 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.   

 
Wytworzone na terenie Gminy Głuchołazy odpady komunalne pochodzą z gospodarstwach 
domowych, nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, ośrodki zdrowia, handel i usługi) oraz z 
terenów otwartych (kosze uliczne, z czyszczenia ulic i placów).  
 

2.3. Postępowanie z odpadami  
 

Odpady komunalne z terenu gminy odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej.  
 
Zbiórka selektywna odbywa się w 2 systemach: 

- workowym  
- kontenerowym. 
 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy 
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w ramach której wydzielane są 
następujące frakcje: 

• papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, 

• szkło, 

• odpady ulegające biodegradacji,  w tym odpady zielone, 

• popiół, 

• meble i odpady wielkogabarytowe, 

• przeterminowane leki i chemikalia, 

• zużyte baterie i akumulatory, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• odpady budowlane i rozbiórkowe, 

• zużyte opony. 
 

Powyższe frakcje są gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem: 

• papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe – żółtym, 

• szkło – białym i zielonym, 

• odpady ulegające biodegradacji,  w tym odpady zielone – w kompostownikach 
przydomowych, 

• popiół – szarym.  
 

Komunalne odpady zmieszane są zbierane w pojemnikach oznaczonych kolorem 
czarnym o następujących pojemnościach: 

• pojemniki o poj. 120 l, 

• pojemniki o poj. 240 l,  

• pojemniki o poj. 1100 l.  
 



Ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również „odpady problemowe”           
tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe.  
 
Na terenie gminy Głuchołazy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady komunalne, których 
pozbycie się jest konieczne poza ustalonymi w harmonogramie terminami ich odbioru.  
Transport odpadów do punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny 
koszt.  
 

2.4. Regiony gospodarowania odpadami  
 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-
2017” przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego NR XX/272/2012 z dnia 
28 sierpnia 2012 r. ze zmianami obszar województwa został podzielony na 4 regiony: 
- Centralny Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 
- Północny Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 
- Południowo-Wschodni Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 
- Południowo-Zachodni Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.  
Gmina Głuchołazy zgodnie z w/w planem należy do Południowo-Zachodniego Regionu 
Gospodarki Odpadami z siedzibą w Nysie.  
 

3. Ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych  
 

5414,74 Mg w tym 1059,84 Mg podlegało składowaniu , ilość odpadów zielonych 
powstających 619,5 Mg w tym zagospodarowano we własnym zakresie w 
przydomowych kompostownikach 554,3 Mg pozostałą ilość 65,2 Mg odebrano od 
mieszkańców.  
 

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych . 
 

3146350,71 zł  

5. Liczba mieszkańców 

24441 

6. Liczba właścicieli, którzy nie zawarli umowy 

609 

 


