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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

 Podstawę do przeprowadzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,  
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych miasta Opole w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi” stanowią zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.).  
 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy Gminy zapewniają czystość i porządek na 
swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: dokonują 
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zakres Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi będzie obejmował: 
(a) Opis możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania, 

(b) Opis potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
(c) Zestawienie kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 
(d) Liczbę mieszkańców, 
(e) 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, 

(f) Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 
(g) Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych  
z terenu miasta. 

W ramach analizy wykorzystano dostępne materiały związane z prowadzeniem 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, a także opracowania 
dotyczące zakładów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów z Miasta Opola. Analiza 
stanowi podsumowanie i uszeregowanie rekomendacji optymalizacji systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie miasta. 
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1.2 Uwarunkowania prawne 

Ustawa z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011, nr 152, poz. 897), która weszła w życie  
z dniem 1 stycznia 2012 r. postawiła przed gminą konieczność wdrożenia nowych 
obowiązków.  

Zgodnie z zapisami ww. ustawy gminy są zobowiązane m.in. do: 
• objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 
• nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
• ustanowienia selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmującego co najmniej 

następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 
wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

• tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, 
w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, 

• zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

1) osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.: 
- poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  
w wysokości co najmniej 50% wagowo, 

- poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania: 
- do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, 

- do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 
• prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 

• zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 
gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w tym; 

1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, 
utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów 
komunalnych, lub 

2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
lub 
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3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 

regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 09.01.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi, 

• zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy (Rada Gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne), 

• przygotowania wytycznych do regulaminu utrzymania i czystości i porządku w gminie, 
• przygotowania projektów uchwał: 

a. obligatoryjnych: 
- regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
- wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 

mieszkańców) oraz o wysokości stawki, 
- termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty od mieszkańców, 
- wzór deklaracji o wysokości opłaty składanej przez mieszkańców, 
- sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli 

nieruchomości, 
b. fakultatywnych: 

- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy,  

- dla gmin powyżej 10 tysięcy mieszkańców o podziale obszaru gminy na sektory, 
- rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów. 
• zorganizowania przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, 
• zawarcia umowy z firmą, która wygra przetarg i kontroli jej wykonywania, 
• pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

z pobranych od mieszkańców opłat, 
• prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości;  

Celem wdrożenia powyższych obowiązków w latach 2012 – 2013 Miasto Opole podjęło 
szereg działań związanych z wprowadzeniem na terenie gminy nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym sparametryzowano model zbiórki (zbierane 
frakcje, częstotliwość odbioru), skalkulowano wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
i określono sposób jej poboru, a następnie przygotowano projekty uchwał, które samorząd 
był zobowiązany podjąć na mocy nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości  
w gminach. 
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2. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA MIASTA OPOLA 

Zgodnie z wymaganiami dla Analizy (art.3 ust.2 pkt 10d) u.c.p.g.) poniżej przedstawia się 
informacje demograficzne dla Miasta Opola. Według danych GUS na koniec 2012 r. w Opolu 
faktycznie zamieszkiwało 121 576 mieszkańców, z czego: 

• 14 837 mieszkańców stanowili mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym, 
• 82 144 mieszkańców stanowili mieszkańcy w wieku produkcyjnym, 
• 24 595 mieszkańców stanowili mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym. 

Opole charakteryzuje spadek ogólnej liczby ludności w ostatnich latach, co wynika  
z ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji. W 2013 r. faktyczna liczba 
mieszkańców w granicach miasta w porównaniu do 2012 r. spadła o 1 430 mieszkańców  
i wyniosła na koniec 2013 r. – 120 146  mieszkańców. 

Rysunek 2.1  Mieszkańcy Opola w 2012 i 2013 r. [GUS] 

 
 

3. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO I POŁOWY 2013 ROKU 

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta do I połowy 2013 r. 
określał Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola przyjęty 
Uchwałą Nr LVIII/660/06 Rady Miasta Opola z 2006r., zmieniony Uchwałą Nr LXI/689/06 
Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r., Uchwałą Nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r. 
oraz Uchwałą Nr LXI/633/09 z dnia 29 grudnia 2009r.  
Dominującym był system polegający na gromadzeniu przez właścicieli nieruchomości 
odpadów zmieszanych, które następnie odbierane były przez podmioty odbierające odpady, 
transportowane i unieszkodliwianie przez składowanie. System gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta Opola polegał na zbieraniu i odbiorze następujących 
rodzajów odpadów: 

1. odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne)  
wraz z papierem, tekturą, metalami; 

2. odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone); 
3. odpady wielkogabarytowe; 
4. odpady budowlane; 
5. odpady niebezpieczne. 

Uzupełnieniem systemu selektywnej zbiórki prowadzonej w systemie pojemnikowym była 
zbiórka w workach. Dualny system zbiórki odpadów opakowaniowych funkcjonował  
w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej „wysokiej”. W zabudowie jednorodzinnej 



  proGEO sp. z o.o. 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Opola 

    

 8 

system selektywnej zbiórki „u źródła” prowadzony był za pomocą 4 worków: na makulaturę, 
tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe. W zabudowie wielorodzinnej worki 
umieszczone i odbierane były z pomieszczeń zsypowych, system realizowany głównie  
w zasobach Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ”Przyszłość” (ok. 300 pomieszczeń 
zsypowych) oraz w ok. 100 pomieszczeniach zasobów mieszkaniowych administrowanych 
przez innych zarządców. Corocznie zawierana była również umowa na opróżnianie  
35 zestawów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym. 
Każdy z zestawów zawierał pojemnik na makulaturę, tworzywa sztuczne szkło białe i szkło 
kolorowe.  
Urząd Miasta w swoich działaniach systematycznie kontynuował i rozszerzał selektywną 
zbiórkę odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji w systemie 
biokompostowników. Zbiórkę odpadów niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych 
prowadzono w systemie kontenera mobilnego ustawionego w 28 miejscach na terenie 
Miasta Opola.  

Na przedsiębiorcach prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych ciążył obowiązek odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów zebranych 
w sposób selektywny wraz ze wskazaniem właścicieli, którzy nie prowadzą selektywnej 
zbiórki odpadów oraz obciążania takich właścicieli wyższą opłatą za odbiór 
nieposegregowanych odpadów. Intensywne działania Wydziału Infrastruktury Technicznej  
i Gospodarki Komunalnej i wzmożone kontrole Straży Miejskiej wpłynęły na obserwowany od 
2008 r. systematyczny wzrost ilości podpisywanych umów na selektywną zbiórkę odpadów 
przez Zarządców nieruchomości, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz odbiorców indywidualnych.  
 
Z dniem 1 stycznia 2012r. weszły w życie wspomniane zmiany do ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według dodanego przepisu art. 9b i 9c w/w 
ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o 
swobodzie działalności gospodarczej, a rejestr taki prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Z literalnego brzmienia przepisu oznacza to, iż jeśli dany przedsiębiorca 
odbiera odpady z kilku gmin, to podlega wpisowi do rejestru w każdej gminie. Powyższe 
potwierdza art. 9c, mówiący o tym, iż przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na 
terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do 
rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Od 
dnia złożenia pierwszego wniosku w sprawie wpisu gmina ma obowiązek prowadzić rejestr. 
Od tego momentu gmina nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, należy jednak podkreślić, iż przedsiębiorcy legitymujący się 
dotychczasowymi zezwoleniami mogli prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów 
bez wpisu do rejestru do dnia 1 stycznia 2013 r.  

Od dnia 1 stycznia 2012 r. Prezydent Miasta Opola prowadzi rejestr działalności regulowanej  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  
Podmioty prowadziły indywidualne umowy na wywóz odpadów z osobami prywatnymi  
i podmiotami gospodarczymi oraz umowy zbiorowe obejmujące wszystkie gospodarstwa 
domowe danej spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty. Właściciele nieruchomości  
do I połowy 2013 roku obowiązani byli do pozbywania się odpadów komunalnych zebranych 
na terenie nieruchomości poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.  

Pomimo, że każdy właściciel posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami był zobowiązany 
do utrzymania porządku i czystości poprzez zbieranie i usuwanie odpadów, przypuszczalnie 
nie wszyscy mieszkańcy posiadali umowy na odbieranie odpadów, a odpady mogły być 
deponowane w miejscach do tego celu nie przeznaczonych. Należy jednak zaznaczyć, iż na 
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skutek działań podejmowanych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 
Komunalnej takie sytuacje były zjawiskiem sporadycznym. Wydział prowadził comiesięczną 
aktualizację bazy danych o właścicielach, którzy podpisali lub rozwiązali umowę na odbiór 
odpadów komunalnych. W przypadku nieruchomości nie posiadających podpisanych umów 
na odbiór odpadów komunalnych, dana posesja zgłaszana była do kontroli prowadzonej 
przez Straż Miejską. W roku 2011 Straż Miejska przeprowadziła około 110 kontroli posesji 
na zlecenie Urzędu Miasta Opola, Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 
Komunalnej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 249 kontroli 
własnych dotyczących sprawdzenia posesji pod kątem pozbywania się odpadów 
komunalnych oraz posiadania umów na odbiór odpadów stałych i ciekłych. Nałożono  
143 mandaty karne z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz skierowano 
7 wniosków do sądu za popełnienie wykroczenia. W 2012 r. podmioty prowadzące odbiór 
odpadów od mieszkańców wskazały 469 właścicieli, którzy zbierali odpady komunalne w 
sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku. W tym samym roku 
liczba właścicieli nieruchomości od których odebrano odpady komunalne została określona 
na 40 362 osoby (wg Rocznego Sprawozdania Prezydenta z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi). Osiągnięty w 2012 r. wynik 1,2% mieszkańców 
prowadzących zbiórkę w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości świadczy  
o prawidłowo prowadzonej przez Urząd Miasta strategii kontroli, edukacji wśród 
mieszkańców itp. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Dla porównania w IV kwartale 2013 r. liczba właścicieli nieruchomości, którzy zbierali odpady 
komunalne w sposób niezgodny z regulaminem czystości i porządku na terenie Miasta 
Opola kształtowała się na poziomie 163 mieszkańców na 15 406 właścicieli nieruchomości 
od których odpady komunalne zostały odebrane (wg Rocznego Sprawozdania Prezydenta  
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.).  

 

Rysunek 3.1  Nieruchomości zbierające odp. niezgodnie z Regulaminem w 2012 i 2013 r. 
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4. UCHWAŁY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

W 2013 roku Urząd Miasta Opola przy współpracy z powołanym Działem 
Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. 
przygotował następujące uchwały Rady Miasta:  
- uchwała nr XXXIV/531/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

- uchwała nr XXXIV/532/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
podziału obszaru miasta Opole na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

- uchwała nr XXXVII/581/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty,  

- uchwała nr XXXVII/582/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą 
nr XL/643/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zastąpiła uchwałę nr 
XXXVII/582/13). 

- uchwała nr XXXVII/583/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

- uchwała nr XXXVII/584/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

- uchwała nr XXXVIII/613/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola,  

 
Uchwała o odbieraniu odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści,  
na których nie zamieszkuj ą mieszka ńcy, a powstaj ą odpady komunalne  

Zgodnie z brzmieniem art. 6c ust. 2 u.c.p.g. Rada Gminy może, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. Przejęcie przez gminę obowiązków w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, ma charakter fakultatywny. 

Uchwałą Nr XXXIV/531/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012r. postanowiono  
o odbieraniu odpadów komunalnych z terenu miasta od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  
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WWnniioosskkii 

11..  OOcceenniiaa  ssiięę,,  żżee  oobbjjęęcciiee  ssyysstteemmeemm  nniieerruucchhoommoośśccii  nniieezzaammiieesszzkkaałłyycchh  jjeesstt  kkoorrzzyyssttnnee  
pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  uuzzyysskkaanniiee  zzaaddoowwaallaajjąącceeggoo  ppoozziioommuu  sszzcczzeellnnoośśccii  
ssyysstteemmuu  ggoossppooddaarroowwaanniiaa  ooddppaaddaammii  kkoommuunnaallnnyymmii  cczzyyllii  oobbjjęęcciiee  ssyysstteemmeemm  wwsszzyyssttkkiicchh  
wwyyttwwóórrccóóww  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh..  PPrrzzeekkłłaaddaa  ssiięę  ttoo  nnaa  wwzzrroosstt  wwppłłyywwóóww  zz  ooppłłaatt,,  
ppoonniieewwaażż  wwiięękksszzaa  lliicczzbbaa  ppooddmmiioottóóww  zzoobboowwiiąązzaannaa  jjeesstt  ddoo  uuiisszzcczzeenniiaa  ooppłłaattyy  zzaa  
ggoossppooddaarroowwaanniiee  ooddppaaddaammii  kkoommuunnaallnnyymmii..  NNaalleeżżyy  rróówwnniieeżż  wwssppoommnniieećć  oo  lleeppsszzeejj  
eeffeekkttyywwnnoośśccii  sseelleekkttyywwnneejj  zzbbiióórrkkii  ooddppaaddóóww,,  ddllaa  kkttóórryycchh  uussttaannoowwiioonnoo  mmiinniimmaallnnee  ppoozziioommyy  
ooddzzyysskkuu,,  rreeccyykklliinngguu  ii  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  ddoo  ppoonnoowwnneeggoo  uużżyycciiaa  lluubb  ooggrraanniicczzeenniiaa  
sskkłłaaddoowwaanniiaa  pprrzzyy  oobbjjęęcciiuu  ssyysstteemmeemm  nniieerruucchhoommoośśccii  nniieezzaammiieesszzkkaałłyycchh..  

 
Uchwała o podziale obszaru gminy na sektory  

Jak stanowi art. 6d ust. 2 u.c.p.g. w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w gminach liczących ponad 10 000 mieszkańców, Rada Gminy może podjąć 
uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory. W takim 
przypadku przetarg organizuje się dla każdego z wyznaczonych sektorów (art. 6d ust. 3 
u.c.p.g.). 

W celu zorganizowania sprawnego odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
Uchwałą Nr XXXIV/532/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obszar 
miasta Opole podzielono na 3 sektory:  

Sektor I  Wójtowa Wieś, Szczepanowice, Bierkowice, Półwieś, część obrębu Opole, 
Zakrzów, Wróblin, Gosławice. 

Sektor II  Obręb Opole. 

Sektor III  część obrębu Opole, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Nowa Wieś Królewska, 
Grudzice, Groszowice, Malina, Grotowice. 

 
 

Wnioski 

11..  SSeekkttoorryy  uussttaannoowwiioonnee  zzoossttaałłyy  bbiioorrąącc  ppoodd  uuwwaaggęę  ggrraanniiccee  jjeeddnnoosstteekk  ppoommooccnniicczzyycchh  ––  
oobbrręębbóóww  eewwiiddeennccyyjjnnyycchh..  GGrraanniiccee  1144  oobbrręębbóóww  eewwiiddeennccyyjjnnyycchh  ooddzzwwiieerrcciieeddllaajjąą  ddaawwnnee  
ggrraanniiccee  mmiiaassttaa  oorraazz  ggrraanniiccee  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  wwssii  pprrzzyyłłąącczzaannyycchh  ddoo  mmiiaassttaa  nnaa  
pprrzzeessttrrzzeennii  llaatt..  OOppoollee  ww  ccaałłoośśccii  nniiee  jjeesstt  ppooddzziieelloonnee  ffoorrmmaallnniiee  nnaa  ddzziieellnniiccee  ii  oossiieeddllaa,,  
jjeeddnnaakk  zzaarróówwnnoo  ww  oobbiieeggoowwyymm  uużżyyttkkuu,,  jjaakk  ii  nnaa  ddrrooggoowwsskkaazzaacchh  ii  ww  uurrzzęęddoowwyycchh  
ddookkuummeennttaacchh  ssppoottyykkaa  ssiięę  zzwwyycczzaajjoowwee  nnaazzwwyy  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  cczzęęśśccii  mmiiaassttaa,,  kkttóórree  
nniieezznnaacczznniiee  rróóżżnniiąą  ssiięę  oodd  oobbrręębbóóww  eewwiiddeennccyyjjnnyycchh..  

2. OOcceenniiaa  ssiięę,,  żżee  uussttaannoowwiioonnyy  ppooddzziiaałł  nnaa  sseekkttoorryy  jjeesstt  ooppttyymmaallnnyy.. 

 
Uchwała o wyborze metody ustalenia opłaty oraz o wy soko ści stawki  

Zgodnie z art. 6h u.c.p.g (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.) właściciele nieruchomości,  
o których mowa w art. 6c (nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne), 
są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Według art. 6j ust. 1 ww. ustawy w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1 
(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy), opłata za gospodarowania odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn: 
1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 
2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 
3. powierzchni lokalu mieszkalnego 
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 

Powołując się na art. 6j ust. 2 Rada Gminy może również ustalić jedną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. 

Art. 6j ust. 2a mówi o tym, że Rada Gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od 
powierzchni lokalu mieszkalnego, liczy mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, 
odbierania odpadów z terenów miejskich lub wiejskich, a także od rodzaju zabudowy.  

W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2 (nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne), opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi 
powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.  

Zgodnie z art. 6k ust. 1 Rada Gminy, w drodze uchwały: 
1. dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty; 
2. ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Rada Gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Wymieniona uchwała jest ściśle powiązana z przyjętym przez gminę wzorem deklaracji  
o wysokości opłaty, składanym przez mieszkańców.  

W opisywanej uchwale ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz w przypadku 
gdy prowadzona jest nieselektywna zbiórka. W razie braku selektywnej zbiórki odpadów 
określa się wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami. 
 
Rada Miasta Opola Uchwałą Nr XXXVII/581/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. spełniła wszystkie 
w/w wytyczne oraz ustaliła następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości (§2): 
1. od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość: 

1) 13,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny; 
2) 20,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 

2. za każdy odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności: 

Pojemność pojemnika  
na odpady 

Stawka – zbiórka selektywna 
odpadów 

Stawka – zbiórka nieselektywna 
odpadów 

60 l 4,60 zł 6,70 zł 
120 l 9,20 zł 13,40 zł 
240 l 18,40 zł 26,70 zł 
360 l 27,60 zł 40,00 zł 
660 l 50,60 zł 73,40 zł 
1100 l 84,40 zł 122,30 zł 

od 1100 l do 3,5 m3 włącznie 184,00 zł 267,00 zł 
od 3,5 do 5 m3 włącznie 306,80 zł 445,00 zł 
od 5 do 7 m3 włącznie 460,00 zł 667,00 zł 

od 7 do 15 m3 włącznie 920,00 zł 1334,00 zł 
Od 15 do 30 m3 1270,00 zł 1840,00 zł 
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WWnniioosskkii   

11..  PPrrzzyyjjęęttoo  rróóżżnnee  wwsskkaaźźnniikkii  rróóżżnniiccuujjąąccee  ssttaawwkkęę  ooppłłaattyy  zzaa  ggoossppooddaarroowwaanniiee  ooddppaaddaammii  
kkoommuunnaallnnyymmii  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  pprroowwaaddzzeenniiaa  zzbbiióórrkkii  ww  ssppoossóóbb  sseelleekkttyywwnnyy  ii  nniieesseelleekkttyywwnnyy  
ddllaa  nniieerruucchhoommoośśccii,,  nnaa  kkttóórreejj  zzaammiieesszzkkuujjąą  mmiieesszzkkaańńccyy  ii  nnaa  kkttóórreejj  nniiee  zzaammiieesszzkkuujjąą  
mmiieesszzkkaańńccyy,,  aa  ppoowwssttaajjąą  ooddppaaddyy  kkoommuunnaallnnee..  PPrrzzyyjjęęttyy  wwzzrroosstt  ooppłłaattyy  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  
pprroowwaaddzzeenniiaa  nniieesseelleekkttyywwnneejj  zzbbiióórrkkii  ddllaa  nniieerruucchhoommoośśccii,,  nnaa  kkttóórreejj  zzaammiieesszzkkuujjąą  
mmiieesszzkkaańńccyy  kksszzttaałłttuujjee  ssiięę  nnaa  ppoozziioommiiee  5566%%  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  wwyyssookkoośśccii  ooppłłaattyy  pprrzzyyjjęętteejj  
ddllaa  sseelleekkttyywwnneeggoo  zzbbiieerraanniiaa..  

22..  DDllaa  nniieerruucchhoommoośśccii,,  nnaa  kkttóórryycchh  nniiee  zzaammiieesszzkkuujjąą  mmiieesszzkkaańńccyy,,  aa  ppoowwssttaajjąą  ooddppaaddyy  
kkoommuunnaallnnee  wwaarrttoośśćć  ttaa  wwyynnoossii  4466%%..  OOcceenniiaa  ssiięę,,  żżee  pprrzzyyppuusszzcczzaallnniiee  pprrzzyyjjęęttaa  wwiieellkkoośśćć  
4466%%  rróóżżnniiccyy  ssttaawweekk  zzaa  ppoojjeemmnniikk  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  sseelleekkttyywwnneeggoo  ii  nniieesseelleekkttyywwnneeggoo  
zzbbiieerraanniiaa  jjeesstt  zzaa  mmaałłaa..  PPrroobblleemmeemm  ssąą  ssyyttuuaaccjjee,,  kkiieeddyy  pprrzzyy  zzaałłoożżeenniiuu  sseelleekkttyywwnneejj  zzbbiióórrkkii  
ssuummaarryycczznnyy  kkoosszztt  ooddbbiioorruu  wwsszzyyssttkkiicchh  ffrraakkccjjii  ((zz  nniieerruucchhoommoośśccii  nniieezzaammiieesszzkkaałłeejj))  mmoożżee  
bbyyćć  wwyyżżsszzyy  nniiżż  ww  ssyyttuuaaccjjii  nniieesseelleekkttyywwnneeggoo  zzbbiieerraanniiaa..  TTaakkiiee  zzjjaawwiisskkoo  wwyywwoołłuujjee  eeffeekktt  
ooddwwrroottnnyy,,  nniieecchhęęćć  ddoo  sseelleekkttyywwnneeggoo  zzbbiieerraanniiaa..  

 
 
Uchwała okre ślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści z terenu Miasta 
Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon ą przez wła ściciela 
nieruchomo ści opłat ę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Stosownie do przepisu art. 6r ust. 3 ustawy Rada Gminy określa, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów 
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. System powinien zatem określać PAKIET 
ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWYCH funkcjonujących w ramach ponoszonej opłaty przez 
mieszkańca, który określi jednocześnie wielkość wytworzonych odpadów, który statystyczny 
mieszkaniec może w ramach opłaty oddać do zagospodarowania. 
Z redakcji cytowanego przepisu wynika wprost, iż w zamian za uiszczaną na rzecz gminy 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec będzie miał 
zagwarantowany odbiór określonej ilości odpadów komunalnych. Gmina wypełniając 
dyspozycję cytowanego przepisu musi więc w podejmowanej przez siebie uchwale wskazać 
ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę, przy czym ma 
swobodę w ustaleniu, o jaką ilość odpadów będzie tu chodziło (może więc postanowić, że  
w zamian za opłatę odbierać będzie wszystkie odpady komunalne zebrane na 
nieruchomości, ale może również wskazać pewną ilość maksymalną, np. odnoszącą się do 
odpadów zmieszanych).  
Obowiązkiem gminy jest objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ale obowiązek ten nie obejmuje już 
zagwarantowania, że wszystkie odpady komunalne wytworzone na nieruchomości 
zamieszkałej w postaci odpadów zmieszanych zostaną odebrane i zagospodarowane w 
ramach opłaty uiszczanej przez jej właściciela. 
Redakcja omawianych przepisów nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby w uchwale określić 
także ilość odpadów komunalnych poszczególnych rodzajów odbieranych w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK (czego potwierdzeniem jest projekt 
poselski z marca 2014 r. o zmianie u.c.p.g. – druk nr 2377).  
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W ramach uchwały, o której mowa w art. 6r ust. 3 Ustawy, Rada Gminy ma obowiązek 
określić „sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych”. W wykonaniu tej dyspozycji gmina może określić m.in. regulamin punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w tym zasady ewidencjonowania, czy też 
dokumentowania faktu przywozu określonej ilości odpadów do PSZOK przez daną osobę. 
 
Uchwałą nr XL/643/13 z dnia 25 kwietnia Rada Miasta Opola określiła szczegółowy sposób  
i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

(§1) Określa się następujący szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości: 
1) odpady są odbierane przez firmę wywozową z pojemników; 
2) odpady są odbierane z pojemników zapewniających bezpieczne i zgodne z przepisami 
bhp wykonanie usługi, przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadów i wywozu 
sprzętem specjalistycznym. Pojemniki nie mogą być uszkodzone w stopniu 
uniemożliwiającym bezpieczny odbiór odpadów; 
3) odbiór odpadów następuje po uprzednim umożliwieniu przez właściciela nieruchomości 
dostępu do pojemników dla odbierającego odpady; 
4) odbiór odpadów selektywnie zebranych następuje po uprzednim skontrolowaniu przez 
pracownika firmy wywozowej poprawności segregacji; 
5) dopuszcza się zmianę pojemności i ilości poszczególnych rodzajów pojemników na 
odpady komunalne gromadzone przez właścicieli nieruchomości w zależności od ilości 
wytwarzanych odpadów; 
6) odbiór odpadów nie może następować w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, 
za wyjątkiem § 5 ust. 4 i § 6 ust. 2 Uchwały; 
7) w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, 
dniem odbioru odpadów jest ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym lub pierwszy dzień 
roboczy następujący po dniu wolnym. 

(§4) W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w zależności od frakcji odpadu, odbierana będzie w sposób 
bezpośredni lub pośredni, każda zebrana ilość odpadów komunalnych. 

(§5) Określa się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych: 
1) zabudowa wielorodzinna: 

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych – 3 razy na tydzień, 
b) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe  
– 2 razy na tydzień, 
c) odpady szklane - 1 raz na 2 tygodnie, 
d) odpady ulegające biodegradacji: 

- sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października) – 1 raz na tydzień, 
- sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca) – 1 raz na 2 tygodnie; 

2) zabudowa jednorodzinna: 
a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych – 1 raz na 2 tygodnie, 
b) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe  
– 1 raz na 4 tygodnie, 
c) odpady szklane – 1 raz na 4 tygodnie, 
d) odpady ulegające biodegradacji: 

- sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października) – 1 raz na 2 tygodnie, 
- sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca) – 1 raz na 4 tygodnie; 
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3) odpady wielkogabarytowe odbierane będą od właścicieli nieruchomości z zabudowy 
wielorodzinnej raz na tydzień, z zabudowy jednorodzinnej raz na miesiąc, z miejsc  
i w terminach wyznaczonych harmonogramem określonym przez firmę wywozową; 
4) w okresie 22 – 29 grudnia ustala się jeden dodatkowy wywóz odpadów z wszystkich 
rodzajów pojemników z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. 

(§6) 1. Określa się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych  
z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 
1) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych – 4 razy w miesiącu, 
2) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe  
– 4 razy w miesiącu, 
3) odpady szklane – 2 razy w miesiącu, 
4) odpady ulegające biodegradacji – 2 razy w miesiącu. 

(§7) Określa się następujący sposób świadczenia usługi przez Punkty Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): 
1) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące 
frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Opola: 

a) odpady z papieru, 
b) odpady z tworzyw sztucznych, 
c) odpady z metali, 
d) odpady opakowań wielomateriałowych, 
e) odpady szklane, 
f) komunalne odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21) o odpadach powstających w gospodarstwach domowych, 
g) odpady wielkogabarytowe, 
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
i) komunalne odpady budowlane, 
j) zużyte opony, 
k) odpady zielone; 

2) punkty selektywnej Zbiórki Odpadów otwarte będą od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 900 -1800 oraz w soboty w godzinach od 900 -1500 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy. Godziny otwarcia w Wigilię Bożego Narodzenia, Wielką Sobotę od 900 do 1200; 
3) w celu prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
przyjmowane odpady są klasyfikowane i rejestrowane; 
4) przyjęte w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpady komunalne są gromadzone  
w pojemnikach i kontenerach; 
5) dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ma obowiązek ich 
rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki 
informacyjne; 
6) zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady zostaną 
przekazane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie 
działalności w zakresie przetwarzania odpadów. 
 

WWnniioosskkii   

11..  WWddrroożżeenniiee  ssyysstteemmuu  ww  IIII  ppoołłoowwiiee  22001133  rr..  wwyykkaazzaałłoo  zznnaacczznnee  pprroobblleemmyy  zz  ddoobboorreemm  
ooppttyymmaallnneejj  ppoojjeemmnnoośśccii  ppoojjeemmnniikkóóww  ddllaa  ddaanneejj  nniieerruucchhoommoośśccii..  OObbjjaawweemm  tteeggoo  bbyyłłaa  
zznnaacczznnaa  lliicczzbbaa  zzłłoożżoonnyycchh  kkoorreekktt  ddeekkllaarraaccjjii,,  wwsskkaazzuujjąąccyycchh  ppoottrrzzeebbęę  wwyymmiiaannyy  
ppoojjeemmnniikkóóww  nnpp..  nnaa  wwiięękksszzee..  MMoożżnnaa  mmóówwiićć  oo  dduużżeejj  rroottaaccjjii  ppoojjeemmnniikkóóww  ww  rraammaacchh  
nniieerruucchhoommoośśccii..  SSyysstteemm  zzeezzwwaallaa  bboowwiieemm  mmiieesszzkkaańńccoomm  bbeezz  ooggrraanniicczzeeńń  nnaa  zzmmiiaannęę  
ppoojjeemmnnoośśccii  ppoojjeemmnniikkóóww..  WW  mmoommeenncciiee  ssttwwiieerrddzzeenniiaa,,  żżee  ppoossiiaaddaannyy  ppoojjeemmnniikk  jjeesstt  zzaa  
mmaałłyy  lluubb  zzaa  dduużżyy  mmiieesszzkkaanniieecc  zzggłłaasszzaa  ppoottrrzzeebbęę  wwyymmiiaannyy  ppoojjeemmnniikkaa  ii  nnaassttęęppuujjee  
rreeaalliizzaaccjjaa  zzggłłoosszzeenniiaa..  
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Regulamin utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie Miasta Opola  

Regulamin stanowi akt prawa miejscowego. Regulamin ustala zasady postępowania  
z odpadami komunalnymi w stosunku do właścicieli nieruchomości, jak również wyznacza 
obowiązki dla podmiotów odbierających odpady. 
Regulamin w swojej treści zawiera niezbędne zasady stanowiące element funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami:  
• Pierwsze dotyczą rodzajów odpadów, które należy selektywnie zbierać i odbierać, czyli 

katalog odpadów, które właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierać w sposób 
selektywny, a podmioty odbierające odpady odbierać w sposób selektywny  
(art. 4 ust. 2 pkt 1 lit a u.c.p.g.).  

• W regulaminie – art. 4 ust. 2 pkt 3 u.c.p.g. określa się sposób pozbywania się odpadów. 
Ten artykuł daje prawo Radzie Miasta do ustalenia, które z wcześniej wymienionych 
rodzajów odpadów (które Rada Miasta nakazała selektywnie zbierać) należy również 
selektywnie odbierać (będą odbierane przez podmiot odbierający odpady), a które  
z odpadów komunalnych będą przyjmowane przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g.).  

• Kolejny element regulaminu stanowią minimalne pojemności pojemników na odpady,  
w które zostaną wyposażone nieruchomości. Jak stanowi bowiem art. 4 ust. 2 pkt 2 
u.c.p.g., Rada Gminy ustala rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczenia 
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w 
gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z 
tych pojemników. Z uwagi na założenie, że część odpadów jest zbierana selektywnie, a 
część nieselektywnie, rodzaje pojemników należało określić w stosunku do wszystkich 
rodzajów zbieranych odpadów. Minimalną pojemność pojemników organ gminy 
natomiast powinien określić oddzielnie dla każdego rodzaju zbieranych odpadów, 
ponieważ od wielkości pojemnika będzie następnie uzależniał częstotliwość odbierania 
odpadów. 

Ponadto, regulamin reguluje wszystkie inne elementy wymagane art. 4 ust. 2 u.c.p.g.  
Art. 4 ust. 2 pkt 5 zobowiązuje do określenia innych wymagań wynikających  
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (z wyłączeniem informacji dotyczącej regionów 
oraz regionalnych instalacji – bowiem są już określone w uchwale w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami). Zakłada się bowiem, iż chodzi tu o inne 
wymagania np. związane z edukacją społeczeństwa czy też z obowiązkami 
sprawozdawczymi podmiotu odbierającego odpady. Rada Miasta na mocy art. 4 ust. 3 
u.c.p.g. jest zobowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. 

Jak stanowi art. 4 u.c.p.g. Rada Miasta, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego, Uchwałą nr XXXVIII/613/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 
2013 r. uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.  

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę kilku głównych punktów regulaminu. 

 

Określenie sposobu zbiórki odpadów na terenie nieruchomo ści  

(§3) Selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem co najmniej na: 
a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych; 
b) odpady szklane; 
c) odpady ulegające biodegradacji; 
d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych; 
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e) odpady niebezpieczne; 
f) przeterminowane leki; 
g) odpady wielkogabarytowe; 
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
i) komunalne odpady budowlane; 
j) zużyte opony; 
 
Pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w następujący 
sposób: 
a) przekazywanie uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów 
obejmujących: 
- odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i metali; 
- odpady szklane; 
- pozostałości po segregacji odpadów komunalnych; 
b) odpady ulegające biodegradacji powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości lub być poddane procesowi kompostowania w przydomowych 
kompostownikach; 
c) odpady niebezpieczne takie jak: zużyte baterie i akumulatory, powinny być przekazywane 
do punktów zbiórki organizowanej przez Miasto Opole, rozmieszczonych m.in. w szkołach, 
budynkach urzędów i niektórych sklepach lub do zbiornic. Pozostałe odpady niebezpieczne 
powinny być przekazywane do zbiornic; 
d) przeterminowane leki powinny być przekazywane do aptek, w których Miasto Opole 
prowadzi zbiórki takich leków lub do zbiornic; 
e) odpady wielkogabarytowe powinny być przekazywane do zbiornic, lub oddawane  
w terminach i miejscach określonych harmonogramem przez uprawniony podmiot 
prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być przekazywany do zbiornic lub do 
miejsc zbierania zużytego sprzętu; 
g) komunalne odpady budowlane powinny być przekazywane do zbiornic lub gromadzone  
w kontenerach specjalnie do tego celu przystosowanych oraz odbierane przez uprawniony 
podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości niezwłocznie po zgłoszeniu; 
h) zużyte opony powinny być oddawane do zbiornic; 
i) odpady zielone powinny być poddane procesowi kompostowania w przydomowych 
kompostownikach. W przypadku braku takiej możliwości przekazywane do zbiornic lub 
zbierane w pojemnikach wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji przekazywane 
uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
 
Określenie minimalnej pojemno ści pojemnika do zbierania odpadów w zabudowie 
jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz na terenach ni eruchomo ści niezamieszkałych  

(§ 7) Ustala się minimalne sumaryczne pojemności pojemników na odpady. 
1) Dla nieruchomości zamieszkałych - 60 litrów na 1 mieszkańca/tydzień 
2) Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

a) w miejscu pracy - 10 litrów na 1 pracownika/tydzień; 
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b) w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach – 5 litrów na 1 
ucznia, dziecko, studenta/tydzień; 
c) w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, akademikach, 
bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy 
społecznej - 15 litrów na 1 łóżko/tydzień; 
d) w lokalach gastronomicznych - 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/tydzień; 
e) w ulicznym punkcie szybkiej konsumpcji - 120 litrów/tydzień; 
f) w wielkopowierzchniowych centrach handlowych - 60 l na każde 10 m2 powierzchni 
handlowej/tydzień; 
g) w ogrodach działkowych: 

- 20 litrów na 1 działkę/tydzień w sezonie letnim; 
- 4 litry na działkę/tydzień w sezonie zimowym; 

h) na targowiskach, halach targowych, giełdach - 20 litrów na miejsce handlowe/tydzień; 
i) na cmentarzach: 

- 3 litry na 1 nagrobek/tydzień w sezonie letnim; 
- 1 litr na 1 nagrobek/tydzień w sezonie zimowym; 

j) w zespołach garaży - 5 litrów na 1 miejsce garażowe/tydzień. 

 

Określenie cz ęstotliwo ści odbioru odpadów komunalnych 
(§ 9) 1. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: 
1) dla odpadów selektywnie zebranych w zakresie papieru, tektury, tworzyw sztucznych, 
metali i opakowań wielomateriałowych nie rzadziej niż: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej raz na cztery tygodnie; 
b) dla zabudowy wielorodzinnej raz na dwa tygodnie; 
c) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne raz na dwa 
tygodnie; 

2) dla odpadów szklanych nie rzadziej niż: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej raz na kwartał; 
b) dla zabudowy wielorodzinnej raz na dwa tygodnie; 
c) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne raz na dwa 
tygodnie; 

3) dla odpadów ulegających biodegradacji nie rzadziej niż: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej w sezonie letnim raz na dwa tygodnie; 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w sezonie zimowym raz na cztery tygodnie; 
c) dla zabudowy wielorodzinnej w sezonie letnim raz na tydzień; 
d) dla zabudowy wielorodzinnej w sezonie zimowym raz na dwa tygodnie; 
e) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne w sezonie 
letnim raz na dwa tygodnie; 
f) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne w sezonie 
zimowym raz na cztery tygodnie; 

4) dla pozostałości po segregacji odpadów komunalnych nie rzadziej niż: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie; 
b) dla zabudowy wielorodzinnej raz na tydzień; 
c) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne raz na dwa 
tygodnie. 
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WWnniioosskkii   

11..  WW  pprrzzeeddmmiioottoowwyymm  rreegguullaammiinniiee  bbrraakk  ddeeffiinniiccjjii  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  uulleeggaajjąąccyycchh  
bbiiooddeeggrraaddaaccjjii,,  zzbbiióórrkkęę  kkttóórryycchh  pprrzzeewwiidduujjee  ssyysstteemm..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ppoowwyyżżsszzyymm  nnaalleeżżyy  
rroozzuummiieećć,,  żżee  zzbbiióórrkkaa  oobbeejjmmuujjee  wwsszzyyssttkkiiee  ooddppaaddyy  uulleeggaajjąąccee  bbiiooddeeggrraaddaaccjjii  zzggooddnniiee    
zz  ddeeffiinniiccjjąą,,  oo  kkttóórreejj  mmoowwaa  ww  uussttaawwiiee  oo  ooddppaaddaacchh  ((DDzz..  UU..  NNrr  00//22001133,,  ppoozz..  2211))..    

22..  BBrraakk  ookkrreeśślleenniiaa  mmiinniimmaallnnyycchh  ppoojjeemmnnoośśccii  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ffrraakkccjjii  zzbbiieerraannyycchh  
ooddppaaddóóww..  WW  zzaakkrreessiiee  nniieerruucchhoommoośśccii  zzaammiieesszzkkaałłyycchh  rreegguullaammiinn  ookkrreeśśllaa  jjeeddnnąą  
ppoojjeemmnnoośśćć  ppoojjeemmnniikkaa  nnaa  ooddppaaddyy  wwyynnoosszząąccąą  6600  ll  ((zzmmiiaannaa  rreegguullaammiinnuu  jjaakkaa  mmaa  
oobboowwiiąązzyywwaaćć  oodd  22001155  rrookkuu  wwpprroowwaaddzzaa  jjuużż  ttaakkii  ppooddzziiaałł  ––  mmiinniimmaallnnee  ppoojjeemmnnoośśccii  
ppoojjeemmnniikkóóww  ww  zzaalleeżżnnoośśccii  oodd  ffrraakkccjjii))..  

 
Przedmiotowy regulamin uchwałą LVII/866/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. utraci moc. Nowa 
uchwała obowiązywać będzie od 2015 r. 
- Nowy regulamin precyzuje listę selektywnie zbieranych odpadów komunalnych  

o chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady zielone.  
- W §2 regulaminu określona została również definicja odpadów ulegających biodegradacji, 

jako surowe odpady roślinne powstające w gospodarstwach domowych, co powoduje 
doprecyzowanie rodzaju zbieranych przez mieszkańców odpadów. 

- Uzupełniono także minimalne pojemności pojemników dla poszczególnych frakcji 
zbieranych odpadów. 
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5. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD II POŁOWY 2013 ROKU 

Od 1 lipca 2013 r. w Opolu, podobnie jak w całym kraju, obowiązują nowe zasady 
gospodarowania odpadami komunalnymi. To efekt wejścia w życie znowelizowanej  ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.). W celu 
wdrożenia szerokiego zakresu obowiązków scedowanych na podstawową jednostkę 
samorządu terytorialnego jaką jest gmina, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Opola oraz Dział Zarządzania Gospodarką Odpadami 
Komunalnymi w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w 2012 r. podjął szereg działań mających 
na celu wypełnienia podstawowych zobowiązań postawionych przez w/w ustawę oraz 
organizację optymalnego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta Opola. 

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, jakie wprowadziła 
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.) 
polegają przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i alternatywnie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Uchwała w sprawie 
postanowienia o odbieraniu przez gminę odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych. W nowym systemie obligatoryjnie odpady odbierane są 
wyłącznie z gospodarstw domowych (od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, natomiast 
odbiór od właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność, w 
związku z którą powstają odpady komunalne (czyli nieruchomości niezamieszkałych) jest 
uprawnieniem, a nie obowiązkiem gminy. Gmina, a dokładnie Rada Gminy mogła zatem 
zadecydować o przejęciu obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych jedynie 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, pozostawiając dotychczasowe zasady w 
stosunku do nieruchomości niezamieszkałych i ich właścicieli, czyli możliwość zawierania 
umów na odbieranie odpadów komunalnych między nimi, a podmiotem odbierającym 
odpady komunalne. Zatem w ten sposób na terenie gminy będą mogły funkcjonować dwa 
systemy. Przejęcie natomiast przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi będzie tym samym zwalniać właścicieli 
nieruchomości z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych  
z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Uchwała w sprawie postanowienia 
o objęciu nieruchomości niezamieszkałych systemem w momencie organizowania systemu 
podejmowana była jako jedna z pierwszych, gdyż była istotna dla ustalenia treści SIWZ oraz 
warunków i treści umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Za przejęcie powyższych 
obowiązków gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Opłata uwzględnia koszty odbierania, transportu, zbierania, 
odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią 
postępowania z odpadami, a także koszty administrowania systemem oraz koszty tworzenia 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Z opłaty pobranej od 
właściciela nieruchomości pokryte są koszty odbierania odpadów czy też utrzymania 
punktów. Gmina może prowadzić PSZOK samodzielnie, jednakże odbieranie odpadów ma 
obowiązek zlecić w drodze przetargu przedsiębiorcy odbierającemu odpady [10]. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku 
Urząd Miasta Opola przejął obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych od 
wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta Opola. Celem wprowadzenia nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi było uszczelnienie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez objęcie wszystkich mieszkańców 
systemem zbierania odpadów komunalnych, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie poziomu 
recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie oraz redukcja masy odpadów 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, zwiększenie liczby nowoczesnych 
instalacji do odzysku, a przede wszystkim eliminowanie dzikich wysypisk odpadów oraz 
praktyk nielegalnego spalania odpadów w piecach. 
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5.1 Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami  komunalnymi  

5.1.1 Realizacja zadań nałożonych na gminę  

 Wypełniając wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto 
Opole (Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej (WITGK) Urzędu Miasta 
Opola) w 2013 roku kontynuowało działania zmierzające do wprowadzenia w życie nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zrealizowano między innymi następujące 
działania: 
 
1) Rada Miasta Opola podjęła wszelkie niezbędne uchwały obligatoryjne oraz fakultatywne 

dotyczące odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi: 
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola, 
- w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 
- w sprawie podziału obszaru miasta Opole na sektory w celu zorganizowania 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia 
stawki tej opłaty; 

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

2) sporządzono kalkulację stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie miasta Opola; 

3) prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

4) przygotowano wzory deklaracji o wysokości opłaty składanej przez mieszkańców oraz 
przeprowadzono akcję przyjmowania, weryfikacji i analizy deklaracji składanych przez 
właścicieli nieruchomości; 

5) przystąpiono do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,  

6) prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (były to m.in. ulotki, publikacje prasowe, książeczka 
dla dzieci „Bądź Eko”, happening, spotkania informacyjne, strona internetowa 
www.smieciopolis.opole.pl, prezentacje video dot. sposobu wypełnienia deklaracji 
śmieciowej). Kampania obejmowała również pomoc mieszkańcom w wypełnianiu 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
specjalnym stoisku w Ratuszu w okresie kwiecień - maj 2013 roku. 

7) zorganizowano przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w trzech 
odrębnych sektorach miasta oraz wyłoniono wykonawców zadań (zawarto odpowiednie 
umowy). Przedmiot zamówienia stanowił: Odbiór komunalnych zbieranych selektywnie 
oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości 
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zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz 
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, 
tworzywa sztuczne, metale opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady 
wielkogabarytowe. 

 

W dniu 5 grudnia 2013 zawarta została umowa wykonawcza pomiędzy Miastem Opole, 
a Zakładem Komunalnym formalizująca i uszczegóławiająca zasady współpracy oraz zakres 
zadań Działu Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Zakładzie Komunalnym 
(„Dział ZGOK”). Dział ma siedzibę przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu. Umowa przewiduje w 
szczególności następujące rodzaje zadań Działu ZGOK:  

- nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności realizację 
zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, 

- prowadzenie systemu przyjmowania i przekazywania do podmiotów odbierających 
odpady komunalne reklamacji dotyczących tematyki pojemników (braki, niewłaściwe 
pojemności, uszkodzenia) oraz wywozów (braki lub niezgodności z 
harmonogramem). 

- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, 
- prowadzenie procesu zarządzania systemem m.in. poprzez kompletowanie informacji 

na temat zapotrzebowania na pojemniki do gromadzenia odpadów na 
nieruchomościach objętych systemem i przekazywanie ich do wykonawców usług 
odbierania i zagospodarowania odpadów,  

- sprawdzanie poprawności segregacji, 
- przygotowywanie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami.  

 

WWnniioosskkii   

11..  RReekkoommeenndduujjee  ssiięę  rroozzwwaażżeenniiee  mmoożżlliiwwoośśccii  ssccaalleenniiaa  wwsszzyyssttkkiicchh  ddzziiaałłaańń  ddoottyycczząąccyycchh  
ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddaammii  kkoommuunnaallnnyymmii  ww  jjeeddnneejj  kkoommóórrccee  oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj..  OOssttaatteecczznnaa  ffoorrmmaa  
pprraawwnnaa  mmoożżee  bbyyćć  rróóżżnnaa  ii  ppoowwiinnnnaa  wwyynniikkaaćć  zz  ddaallsszzyycchh  aannaalliizz..  MMoożżlliiwwee  ssąą  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  
nnaassttęęppuujjąąccee  rroozzwwiiąązzaanniiaa::  

aa))  oossoobbnnyy  wwyyddzziiaałł  ww  rraammaacchh  Urzędu Miasta Opola;  

bb))  utworzenie zakładu budżetowego;  

cc))  ppoowwoołłaanniiee  nnoowweejj  ssppóółłkkii  pprraawwaa  hhaannddlloowweeggoo..  

  

 

5.1.2 Model organizacji systemu gospodarowania odpadami 

Zgodnie z wytyczonymi w KPGO 2014 celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane 
jest prowadzenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania co najmniej 
następujących frakcji odpadów komunalnych: 

- Odpady zielone z ogrodów i parków 
- Odpady kuchenne biodegradowalne 
- Papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.) 
- Szkło (w tym opakowaniowe szkło bezbarwne i kolorowe) 
- Tworzywa sztuczne i metale 
- Zużyte baterie i akumulatory 
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- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
- Przeterminowane leki 
- Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 
- Odpady wielkogabarytowe 
- Odpady budowlano – remontowe 

Ponadto przewiduje się zbiórkę odpadów komunalnych zmieszanych.  

Szczegółowy sposób zbiórki poszczególnych frakcji odpadów prowadzonej na terenie Miasta 
Opole przedstawiono poniżej. 
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Rysunek 5.1  Schemat organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola 

 
  1 nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
  Uwaga: dodatkowo w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej system przewiduje również zbiórkę wybranych odpadów wielkogabarytowych w terminach i miejscach 

określonych harmonogramem. 
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I. Gromadzenie odpadów 

W Modelu organizacji systemu gospodarowania odpadami właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do oddzielnego zbierania następujących frakcji w sposób: 

Nieruchomo ści zamieszkałe (zabudowa wielorodzinna i jednorodzi nna)  

Zbiórka prowadzona w podziale: 

- odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, meta li i opakowa ń 
wielomateriałowych 
a. kolor pojemnika: żółta klapa 
b. lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, 

w zabudowie jednorodzinnej zbiórka „u źródła” 

- szkło  
a. kolor pojemnika: zielony 
b. lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, 

w zabudowie jednorodzinnej zbiórka „u źródła” 

- odpady komunalne ulegaj ące biodegradacji  
a. kolor pojemnika: brązowy 
b. lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, 

w zabudowie jednorodzinnej zbiórka „u źródła” 
c. system dopuszcza prowadzenie przydomowych kompostowników (wyłącznie w 

zabudowie jednorodzinnej) 

- pozostało ści po segregacji odpadów komunalnych i odpady komun alne 
zmieszane 
a. kolor pojemnika: czarny 
b. lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, 

w zabudowie jednorodzinnej zbiórka „u źródła” 

Ustalono minimalną sumaryczną pojemność pojemnika dla nieruchomości zamieszkałych – 
60 litrów na mieszkańca/tydzień. 

Pozostałe frakcje zbierane selektywnie mieszkańcy zobowiązani będą do samodzielnego 
przekazania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK został określony na powyższym 
schemacie organizacji systemu.  

Dodatkowo niektóre rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK mogą zostać przekazane 
do innych miejsc na terenie Miasta Opola: 

- odpady niebezpieczne takie jak zużyte baterie, mogą zostać przekazane do punktów 
zbiórki organizowanych przez Miasto Opole rozmieszczonych w szkołach, budynkach 
urzędów i niektórych sklepach. 

- przeterminowane leki mogą być przekazane do aptek, w których Miasto Opole 
prowadzi zbiórki takich leków 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, do miejsc zbierania zużytego sprzętu 

- komunalne odpady budowlane gromadzone w kontenerach specjalnie do tego celu 
przystosowanych oraz odbierane przez uprawniony podmiot, niezwłocznie po 
zgłoszeniu. 

System przewiduje również zbiórkę wybranych odpadów wielkogabarytowych w terminach  
i miejscach określonych harmonogramem przez uprawniony podmiot prowadzący 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
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Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 
przejęła gmina, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podmiot odbierający odpady dostarcza  
i wyposaża nieruchomość w pojemniki. 

Nieruchomo ści, na których nie zamieszkuj ą mieszka ńcy, a powstaj ą odpady 
komunalne  

Na terenie Miasta Opola funkcjonuje jednorodny system odbioru odpadów komunalnych dla 
wszystkich właścicieli nieruchomości. Wprowadzenie takiego systemu pozwala na uzyskanie 
zadowalającego poziomu szczelności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zbiórka prowadzona w podziale: 

- odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, meta li i opakowa ń 
wielomateriałowych 
kolor pojemnika: żółta klapa 

- szkło  
kolor pojemnika: zielony 

- odpady komunalne ulegaj ące biodegradacji  
kolor pojemnika: brązowy 

- pozostało ści po segregacji odpadów komunalnych i odpady komun alne 
zmieszane 
kolor pojemnika: czarny 

 
Minimalne sumaryczne pojemności pojemników na odpady dla nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 
a. w miejscu pracy - 10 litrów na 1 pracownika/tydzień; 
b. w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach – 5 litrów na 1 ucznia, 

dziecko, studenta/tydzień; 
c. w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, akademikach, 

bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy 
społecznej - 15 litrów na 1 łóżko/tydzień; 

d. w lokalach gastronomicznych - 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/tydzień; 
e. w ulicznym punkcie szybkiej konsumpcji - 120 litrów/tydzień; 
f. w wielko-powierzchniowych centrach handlowych - 60 l na każde 10 m2 powierzchni 

handlowej/tydzień; 
g. w ogrodach działkowych: 

- 20 litrów na 1 działkę/tydzień w sezonie letnim; 
- 4 litry na działkę/tydzień w sezonie zimowym; 

h. na targowiskach, halach targowych, giełdach - 20 litrów na miejsce handlowe/tydzień; 
i. na cmentarzach: 

- 3 litry na 1 nagrobek/tydzień w sezonie letnim; 
- 1 litr na 1 nagrobek/tydzień w sezonie zimowym; 

j. w zespołach garaży - 5 litrów na 1 miejsce garażowe/tydzień. 
 

Kontrola poprawno ści prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komun alnych  

Od dnia 02.12.2013 r. zgodnie z zapisami art. 9f. ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.)  
w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne 
przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne. Pojemniki z nieprawidłowo 
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posegregowanymi odpadami zostaną oznakowane naklejką w kształcie trójkąta 
równobocznego o długości boku 15 cm, w kolorze 
czerwonym (zdjęcie na dole). 

Odpady te będą odebrane w najbliższym terminie odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych. Po opróżnieniu 
pojemników Firma odbierająca odpady zobowiązana jest 
usunąć naklejkę. W przypadku zabudowy jednorodzinnej 
odpady opakowaniowe oraz szkło można dosegregować  
i wywieźć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany 
przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów oraz przy  
ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, a następnie samodzielne zerwać naklejkę.  
 

II. Odbiór i transport odpadów 

Podział obszaru administracyjnego miasta na sektory 

Jak stanowi art. 6d ust. 2 u.c.p.g. w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w gminach liczących ponad 10 000 mieszkańców, Rada Gminy może podjąć 
uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory. 

Uchwałą Nr XXXIV/532/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
podziału obszaru miasta Opole na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, miasto podzielone zostało na 3 sektory: 

Sektor I  Wójtowa Wieś, Szczepanowice, Bierkowice, Półwieś, część obrębu Opole, 
Zakrzów, Wróblin, Gosławice. 

Sektor II  Obręb Opole. 

Sektor III  część obrębu Opole, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Nowa Wieś Królewska, 
Grudzice, Groszowice, Malina, Grotowice. 

Granica sektora I rozpoczyna się Kanałem Ulgi, biegnie Kanałem Wińskim oraz rzeką Odrą 
aż do Mostu Sybiraków, następnie biegnie wzdłuż osi ulicy Nysy Łużyckiej, przechodzi 
wzdłuż osi w ulicę Batalionów Chłopskich. Pod wiaduktem kolejowym jest kontynuowana 
wzdłuż osi ulicy Rataja, następnie wzdłuż osi ulicy Sosnkowskiego aż do skrzyżowania  
z ulicą Pużaka. Dalej przebiega wzdłuż osi ulicy Pużaka, następnie polami równolegle na 
południowy zachód od ulicy Lipowej (ulica Lipowa jest w obrębie sektora III) oraz po granicy 
miasta. 
Granica sektora II rozpoczyna się ulicą Św. Jacka wzdłuż osi, następnie przebiega 
nabrzeżem Odry aż do Mostu Sybiraków. Jest kontynuowana wzdłuż osi ulicy Nysy Łużyckiej 
i ulicy Batalionów Chłopskich. Od skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Oleską 
granica przebiega wzdłuż torów kolejowych aż do ulicy Wschodniej (rejon stadionu 
żużlowego), następnie jest kontynuowana wzdłuż osi ulicy Wschodniej aż do ulicy Mieszka I, 
następnie wzdłuż torów kolejowych. Dalej przebiega wzdłuż osi ulicy Armii Krajowej aż do 
ulicy Reymonta (wiadukt na ulicy Struga), następnie wzdłuż wiaduktu na ul. Struga i wzdłuż 
osi ulicy Struga aż do ulicy Św. Jacka. 
Granica sektora III rozpoczyna się od granicy miasta, następnie biegnie polami równolegle 
na południowy zachód od ulicy Lipowej do skrzyżowania z ulicą Pużaka, przechodzi w ulicę 
Sosnkowskiego (wzdłuż osi ulicy), jest kontynuowana wzdłuż osi ulicy Rataja, następnie 
wzdłuż torów kolejowych aż do ulicy Wschodniej. Dalej przebiega wzdłuż osi ulicy 
Wschodniej, następnie wzdłuż osi ulicy Mieszka I, wzdłuż torów kolejowych, następnie 
wzdłuż osi ulicy Armii Krajowej aż do wiaduktu na ulicy Struga. Jest kontynuowana wzdłuż 
osi ulicy Struga aż do ulicy Św. Jacka. Następnie biegnie nabrzeżem Odry, Kanałem 
Wińskim, Kanałem Ulgi oraz po granicy miasta.  
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Rysunek 5.2  Podział obszary administracyjnego miasta na sektory 
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W takim przypadku przetarg organizuje się dla każdego z wyznaczonych sektorów  
(art. 6d ust. 3 u.c.p.g.) 

Miasto Opole przeprowadziło postępowanie przetargowe odrębnie dla każdego sektora. 
Przedmiot zamówienia stanowił: Odbiór komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór 
odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie 
odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, 
metale opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.  

Sektor I  - Wykonawcą zadania jest konsorcjum dwóch firm występującym pod nazwą 
  REMONDIS Opole Sp. z o.o. – ELKOM Sp. z o. o.  

Sektor II  - Wykonawcą zadania jest REMONDIS Opole Sp. z o. o. 

Sektor III  - Wykonawcą zadania jest konsorcjum dwóch firm występującym pod nazwą 
  REMONDIS Opole Sp. z o.o. – ELKOM Sp. z o. o. 

Termin realizacji zadania: do 20.01.2015 r., z tym że odbieranie odpadów w terminie od 
01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. 

Częstotliwość odbioru odpadów 

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych prowadzona jest zgodnie z wymaganiami 
określonymi w uchwale Rady Miasta Opola w sprawie określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
1) Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:  
a) zabudowa wielorodzinna:  

• odpady wielkogabarytowe – 1 raz na tydzień, z miejsc i w terminach wyznaczonych 
harmonogramem określonym przez firmę wywozową; 

• pozostałości po segregacji odpadów komunalnych – 3 razy na tydzień; 
• odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych 

– 2 razy na tydzień; 
• odpady szklane - 1 raz na 2 tygodnie; 
• odpady ulegające biodegradacji:  

- sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października) – 1 raz na tydzień;  
- sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca) – 1 raz na 2 tygodnie;  
b) zabudowa jednorodzinna:  

• odpady wielkogabarytowe – 1 raz na miesiąc, z miejsc i w terminach wyznaczonych 
harmonogramem określonym przez firmę wywozową; 

• pozostałości po segregacji odpadów komunalnych – 1 raz na 2 tygodnie; 
• odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych 

– 1 raz na 4 tygodnie; 
• odpady szklane – 1 raz na 4 tygodnie; 
• odpady ulegające biodegradacji:  

- sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października) – 1 raz na 2 tygodnie;  
- sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca) – 1 raz na 4 tygodnie;  
 
W okresie 22 – 29 grudnia Wykonawca zobowiązany jest do jednego dodatkowego wywozu 
odpadów z wszystkich rodzajów pojemników z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. 
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2) Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z pozostałych nieruchomości, na których 
powstają odpady komunalne:  

• pozostałości po segregacji odpadów komunalnych – 4 razy w miesiącu;  
• odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 

4 razy w miesiącu;  
• odpady szklane – 2 razy w miesiącu;  
• odpady ulegające biodegradacji – 2 razy w miesiącu;  

Każdego roku, w okresie od 30 października do 4 listopada oraz w dniach: 24, 27 i 28 
grudnia, a także w okresie dwóch dni przed i dwóch dni po Świętach Wielkanocnych odpady 
z cmentarzy będą odbierane w każdym z wyżej wymienionych dni i nie będzie to stanowiło 
podstawy do złożenia korekty deklaracji. 

Zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wszystkich 
sektorów Opola, Wykonawca obowiązany jest przekazywać odebrane od właścicieli 
nieruchomości odpady zielone, zmieszane odpady komunalne, oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami 
mieszczącego się przy ul. Podmiejskiej 69. W przypadku przerwy technologicznej 
Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami zmieszane odpady komunalne należy 
kierować do instalacji zastępczej mieszczącej się na terenie Miejskiego Składowiska 
Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie. W przypadku awarii, braku 
mocy przerobowej lub przerwy technologicznej w Regionalnym Centrum Gospodarki 
Odpadami - instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów lub 
składowiska odpadów, odpady zielone oraz pozostałości po segregacji odpadów 
komunalnych należy kierować odpowiednio do kompostowni lub na składowisko odpadów 
mieszczące się na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
Gogolinie. 

III. Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odp adami komunalnymi 

Rada Miasta Opola Uchwałą Nr XXXVII/581/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. spełnia wszystkie 
w/w wytyczne oraz ustaliła następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości (§2): 
1. od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość: 

1) 13,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny; 
2) 20,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 

2. za każdy odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności: 

Pojemność pojemnika  
na odpady 

Stawka – zbiórka selektywna 
odpadów 

Stawka – zbiórka nieselektywna 
odpadów 

60 l 4,60 zł 6,70 zł 
120 l 9,20 zł 13,40 zł 
240 l 18,40 zł 26,70 zł 
360 l 27,60 zł 40,00 zł 
660 l 50,60 zł 73,40 zł 
1100 l 84,40 zł 122,30 zł 

od 1100 l do 3,5 m3 włącznie 184,00 zł 267,00 zł 
od 3,5 do 5 m3 włącznie 306,80 zł 445,00 zł 
od 5 do 7 m3 włącznie 460,00 zł 667,00 zł 

od 7 do 15 m3 włącznie 920,00 zł 1334,00 zł 
Od 15 do 30 m3 1270,00 zł 1840,00 zł 
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IV. Sposób naliczania ceny za odbiór i zagospodarow anie w sektorze  

Dla wykonawcy z tytułu wykonania umowy strony (Miasto Opole oraz podmiot odbierający 
odpady) ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe należne za 1 miesiąc świadczenia usługi. 
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest po zakończeniu danego miesiąca świadczenia 
usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za rok 2014 w przypadku osiągnięcia  
w 2014 r. w sektorze, w którym prowadzi odbiór odpadów, poziomów recyklingu i odzysku 
wymaganych rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Uzyskane przez Wykonawcę poziomy recyklingu i odzysku 
będą rozliczane na podstawie Raportu Recyklingu i Odzysku (RRO). 

Z możliwych do zastosowania systemów rozliczeń z wykonawcą usługi odbioru  
i zagospodarowania odpadów należy wymienić: 

a. Ryczałt za obsługę Sektora przy określonej częstotliwości odbioru odpadów bez względu 
na ilość i wielkość pojemników; 

b. Ryczałt za obsługę Sektora przy określonej częstotliwości odbioru odpadów  
z indeksacją (Zagadnienie indeksacji wynagrodzenia np. w ujęciu rocznym ważne 
zwłaszcza w momencie organizacji przetargu na odbiór i zagospodarowanie). 

c. Cena za ilość odebranych odpadów (ważonych na bramie) z Sektora przy określonej 
częstotliwości odbioru odpadów bez względu na ilość i wielkość pojemników; 

d. Cena za ilość odebranych odpadów (na podstawie ilości i wielkości pojemników)  
z Sektora przy określonej częstotliwości odbioru odpadów; 

e. Cena za opróżnienie 1 pojemnika o określonych parametrach. 

 

WWnniioosskkii   

RReekkoommeennddoowwaannyymm  ssppoossoobbeemm  jjeesstt  rryycczzaałłtt  zzaa  oobbssłłuuggęę  SSeekkttoorraa  pprrzzyy  ookkrreeśślloonneejj  cczzęęssttoottlliiwwoośśccii  
ooddbbiioorruu  ooddppaaddóóww  bbeezz  wwzzggllęędduu  nnaa  iilloośśćć  ii  wwiieellkkoośśćć  ppoojjeemmnniikkóóww  ((aa)),,  kkttóórryy  zzoossttaałł  pprrzzyyjjęęttyy    
ww  ffuunnkkccjjoonnuujjąąccyymm  nnaa  tteerreenniiee  MMiiaassttaa  OOppoollaa  ssyysstteemmiiee..  

SSyysstteemm  rryycczzaałłttoowwyy  jjeesstt  sszzcczzeeggóóllnniiee  kkoorrzzyyssttnnyy  ddllaa  ggmmiinnyy  pprrzzyy  oobboowwiiąązzuujjąąccyymm  ww  OOppoolluu  
ooddbbiioorrzzee  wwsszzyyssttkkiicchh  wwyyttwwaarrzzaannyycchh  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  wwyyttwwaarrzzaannyycchh  nnaa  tteerreenniiee  
nniieerruucchhoommoośśccii  ((bbrraakk  lliimmiittóóww  ooddbbiioorruu  ooddppaaddóóww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ffrraakkccjjii))..  

 

5.2 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalny ch 

5.2.1 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Opola 

W maju 2013 r. Urząd Miasta Opola  
w celu spełnienia obowiązku utworzenia 
na terenie miasta Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
przeprowadził postępowanie, którego 
zakres obejmował prowadzenie dwóch 
punktów (zbiornic) selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
powstających w gospodarstwach 
domowych na terenie Miasta Opola,  
w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców. W wyniku 
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przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę przedmiotowego 
zadania: 

Konsorcjum: 
1. Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole 

2. INTEREKO Sp. z o.o. 
ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 45-828 Opole 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określił lokalizację punktów oraz minimalne 
wymagania dotyczące organizacji zbiornic. 

Zbiornice (PSZOK) winny być zlokalizowane na terenie miasta Opola:  
1 punkt - dzielnica Groszowice, 
1 punkt - dzielnica Półwieś. 

Minimalne wymagania dotyczące zbiornic (PSZOK): 
1. Teren zbiornic należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, 
2. Należy zapewnić miejsca do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu w ilości co najmniej 3, 
3. Należy wyznaczyć miejsce o powierzchni zapewniającej selektywne zbieranie odpadów 

wymienionych we wzorze umowy i gromadzenie ich do czasu transportu do miejsc 
przetwarzania. Miejsce to powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do 
gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, 

4. Należy wyposażyć teren w urządzenia umożliwiające zagospodarowanie wód 
opadowych i ścieków przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Zbiornice pozostawać będą własnością wykonawcy i powinny być zlokalizowane na 
terenie, do którego przedsiębiorca prowadzący zbiornicę posiada tytuł prawny 

 
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu realizacji umowy na prowadzenie dwóch 
Punktów od 1 lipca 2013 r. rozpoczął funkcjonowanie Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, na terenie 
Miejskiego Składowiska Odpadów. Drugi Punkt zlokalizowany przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji 
Zmechanizowanej 4 w Opolu rozpoczął przyjmowanie odpadów od 1 marca 2014 r. 
 
Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Opola określa Regulamin. 
 
I. Zasady ogólne: 
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Opolu, zwanych dalej PSZOK lub 
zbiornicą odpadów. 

2. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przyjmują nieodpłatnie selektywnie zebrane 
odpady komunalne z gospodarstw domowych 
wytworzone przez mieszkańców gminy Opole,  
z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. 

3. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie,  
w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych 
miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i 
środowiska. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do 
bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i 
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p. poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz poleceń pracownika 
punktu. 

5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.  
 
II. Ustalenia szczegółowe: 
1. W PSZOK nie przyjmuje się odpadów 

zmieszanych. 
2. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do 

piątku w godzinach 900-1800 oraz w każdą 
sobotę w godzinach 900-1500 z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. Godziny otwarcia 
w Wigilię Bożego Narodzenia, Wielką Sobotę 
900-1200. 

3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik 
PSZOK. 

4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być 
posegregowane i nie mogą być 
zanieczyszczone innymi odpadami. 

5. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, który na wniosek 
dostarczającego wydaje potwierdzenie przyjęcia odpadów. 

6. W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę dostarczającego odpady w 
imieniu mieszkańca, przedsiębiorca zobowiązany jest do napisania oświadczenia od 
kogo pochodzą dostarczone odpady. 

7. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Opole po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego zamieszkanie na terenie miasta Opola. 

8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich 
kontenerach pod nadzorem pracownika. 

9. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące 
frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Opola: 
a. odpady z papieru, 
b. odpady z tworzyw sztucznych, 
c. odpady z metali, 
d. odpady opakowań wielomateriałowych, 
e. odpady szklane, 
f. odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 
(Dz. U. 2013 r., poz. 21) w tym: rozpuszczalniki, 
kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki 
ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, 
insektycydy, lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć, urządzenia 
zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające 
substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne, baterie i 
akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne zawierające niebezpieczne 
składniki, 

g. odpady wielkogabarytowe, 
h. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
i. komunalne odpady budowlane za wyjątkiem 

odpadów zawierających azbest (np. eternit), 
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j. zużyte opony, 
k. odpady zielone. 

10. Zaleca się aby odpady niebezpieczne znajdowały się w opakowaniach umożliwiających 
ich identyfikację.  

11. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi  
w gospodarstwie domowym. Przyjęcie takich odpadów będzie możliwe jedynie po 
złożeniu oświadczenia określającego pochodzenie odpadów. Złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia będzie skutkowało zawiadomieniem odpowiednich organów.  

 

5.2.2 Analiza prawna możliwości organizacji i eksploatacji PSZOK 

Opcja I - Miasto buduje i samo eksploatuje 

Stosownie do treści art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, 
gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego  
(w przedmiotowej sprawie przez miasto na prawach powiatu) w szczególności w formach 
samorządowego zakładu budżetowego (dalej: SZB) lub spółek prawa handlowego. Wybór 
sposobu prowadzenia oraz form gospodarki komunalnej pozostaje w gestii organów 
stanowiących samorządu terytorialnego. Działalność prowadzona w ramach SZB nie może 
wykraczać poza realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej (art. 7 ww. ustawy). 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować działalność o charakterze użyteczności 
publicznej w formie spółek kapitałowych tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółki akcyjnej. Do spółek kapitałowych stosuje się postanowienia kodeksu spółek 
handlowych oraz kodeku cywilnego z uwzględnieniem postanowień art. 10a. 10b, 12 ww. 
ustawy. Wybudowanie i eksploatowanie PSZOK należy postrzegać za realizację zadań 
własnych gminy w postaci zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie 
dotyczącym utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 7 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy; 
podobnie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w art. 3 ust. 1. Obowiązek tworzenia PSZOK został wskazany w art. 3 ust. 2 pkt 6): 

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 
utrzymania, a w szczególności: 

6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą 
być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z 
gospodarstw domowych. 

 

Jak zasadnie wskazuje Ministerstwo Ochrony Środowiska w interpretacji znowelizowanych 
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości (…) w zakresie selektywnego zbierania odpadów  
(http://www.mos.gov.pl/artykul/4471_archiwum/16819_selektywne_zbieranie_odpadow.html: 

W przypadku tworzenia punktów selektywnego zbierania przez gminę, gmina może powiązać 
selektywne zbieranie w takich punktach z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w ramach jednego przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Wówczas wymagania w tym zakresie są elementem SIWZ i umowy zawieranej  
z wykonawcą. Natomiast należy zauważyć, że w przeciwieństwie do odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, gdzie ustawodawca ograniczył wybór sposobu 
prowadzenia i form gospodarki komunalnej (poprzez wymóg wyboru wykonawcy w drodze 
przetargu), zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym prowadzenie punktów 
selektywnego zbierania, może się odbywać na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 
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grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), a więc gmina 
może tę działalność prowadzić m.in. poprzez własne jednostki budżetowe. 

Stanowisko powyższe jest w pełni zasadne, gdyż ustawodawca zobligował gminy do 
wykonywania czynności wskazanych w art. 3a ust 1. pkt 1-3 tylko do realizacji zadań 
polegających na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych. PSZOK został przez ustawodawcę „wprowadzony” do 
ustawy w art. 3 ust 1 pkt 6 jest, zatem kategorią pojęciową odmienną od „regionalnej 
instalacji”, a zatem stosowanie trybów z art. 3a ust. 1 pkt 1-3 nie ma w żaden sposób 
charakteru obligatoryjnego.  

W prezentowanym modelu gmina byłaby zwolniona z obowiązku wskazanego w art. 3a 
ustawy w zakresie, jakim dotyczyłby samodzielnego eksploatowania PSZOK. Jednakże 
przeprowadzenie odpowiednich czynności związanych z „przygotowaniem” (budową) PSZOK 
wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o ile rzecz jasna nie zachodziłaby jedna z przesłanek wyłączających 
konieczność stosowania prawa zamówień publicznych (dalej: PZP).  

Opcja II – Miasto buduje i oddaje w zarząd 

Powyższy model może zostać zrealizowany w kilku wariantach: 

-  w pierwszym z wariantów zorganizowania PSZOK jest włączone do przetargu na odbiór 
lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów w sektorze/gminie. Obowiązek utworzenia 
PSZOK i zarządzania nim będzie stanowił jeden z elementów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej SIWZ), 

- w drugim wariancie, gmina przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, których przedmiotem będzie stworzenie PSZOK,  
a następnie kolejne postępowanie na usługi zarządzania istniejącym PSZOK, 

-  wariant trzeci zakłada, przeprowadzenie jednego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem będzie tylko usługa w postaci zarządzania PSZOK, 
jednakże zamówienie obejmować będzie również roboty budowlane niezbędne dla 
utworzenia PSZOK. Podstawę prawną dla powyższego wariantu stanowi art. 6 ust. 4 PZP 
zgodnie, z którym zamówienie obejmujące równocześnie usługi oraz roboty budowlane 
niezbędne do wykonania usług, przeprowadza się stosując przepisy dotyczące usług, 

-  wariant czwarty, PSZOK może być prowadzony w formie samorządowego zakładu 
budżetowego lub spółki prawa handlowego; możliwym jest, zatem powołanie spółki z o.o. 
lub spółki akcyjnej, w której jedynym lub posiadającym większość udziałów/akcji, 
wspólnikiem będzie gmina, a zarząd wykonywany będzie przez zarząd takiej spółki, 
powołany przez radę nadzorczą (art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej). 

Opcja III - Miasto buduje i dzierżawi dla firmy prywatnej (ryzyko popytu na barkach firmy 
prywatnej) 

W tym wariancie gmina przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, których przedmiotem będzie utworzenie PSZOK. Istniejący PSZOK tj. 
nieruchomość, na której jest posadowiona niezbędna infrastruktura, staje się przedmiotem 
umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy jest jedną z umów nazwanych, której regulacja 
znajduje się w kodeksie cywilnym (art. 693-709). Do istoty tej umowy należy to, że 
wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania 
pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić 
wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Do essentialia negotii tego typu umów należy zatem 
konieczność oddania rzeczy do używania i pobierania pożytków, co połączone jest  
z koniecznością ponoszenia odpłatności przez dzierżawcę w postaci czynszu. Umowa, mocą 
której rzecz oddana zostałaby do bezpłatnego używania, musiałaby zostać zakwalifikowana 
jako umowa użyczenia (z istoty swej nieodpłatna).  
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Art. 693 § 2 kodeksu cywilnego stanowi, że czynsz należny od dzierżawcy dla 
wydzierżawiającego może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. 
Kodeks cywilny nie rozstrzyga natury tych świadczeń. Oznacza to, że mogą być one 
oznaczone zarówno w rzeczach oznaczonych co do gatunku, co do tożsamości, ale mogą 
także mieć inny charakter (np. polegać na świadczeniu usług). Czynszem należnym od 
dzierżawcy byłby zatem obowiązek świadczenia usługi w postaci „prowadzenia” PSZOK. 

W prezentowanym modelu schemat postępowania byłby zatem następujący – gmina 
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
której przedmiotem będzie PSZOK. Następnie nieruchomość gruntowa, na której 
posadowione są odpowiednie instalacje wraz ze znajdującymi się ruchomościami 
niezbędnymi do funkcjonowania PSZOK, stają się przedmiotem umowy dzierżawy.  

PSZOK może być również kwalifikowany jako przedsiębiorstwo w znaczeniu 
przedmiotowym, które stosownie do treści art. 751 kodeksu cywilnego, może stanowić 
przedmiot dzierżawy. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa będzie wymagało formy pisemnej z 
podpisami notarialnie poświadczonymi.  

Czynność prawna w postaci zawarcia umowy dzierżawy jednego ze składników mienia 
komunalnego (w przedmiotowym modelu – nieruchomości, na której posadowione są 
instalacje PSZOK oraz niezbędne ruchomości) jest czynnością prawną z zakresu zarządu 
tymże mieniem; zgodnie zatem z art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - 
oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt 
albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z 
inną upoważnioną przez wójta osobą.  

Ponadto jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do 
jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego 
budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej (art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym). 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 24 definiuje pojęcie gminnego zasobu 
nieruchomości, który stanowią nieruchomości będące przedmiotem własności gminy i nie 
zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem 
użytkowania wieczystego gminy.  

Art. 25 ust. 1 i 2 ustawy powyższej wskazuje, że gminnym zasobem nieruchomości 
gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Gospodarowanie zasobem polega w 
szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 tj. między innymi 
na wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład 
zasobu. 

Opcja IV - Miasto buduje i wybiera koncesjonariusza (podział ryzyk) 

Model powyższy byłby realizowany w oparciu o regulacje ustawy o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi. Gmina przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, których przedmiotem będzie PSZOK. Następnie gmina 
zawiera umowę koncesji, której przedmiotem będzie usługa w postaci zarządzania PSZOK. 
Istota umowy koncesji sprowadza się do tego, że koncesjonariusz zobowiązuje się do 
wykonania przedmiotu koncesji za wygrodzeniem, które w przypadku koncesji na usługi 
stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie 
prawo wraz z płatnością koncesjodawcy (art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o koncesji(…)).Płatność 
koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości 
związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. 
Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. 

Koncesja będzie posiadała cechy administrowania, ze względów na istotę przekazywania 
przez państwo pewnej cząstki administrowania na zewnątrz. Koncesja jest więc swego 
rodzaju zamówieniem publicznym, wiąże się bowiem z powierzaniem wykonania zadania 
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publicznego podmiotowi trzeciemu przy nadzorze podmiotu publicznego. Jednakże w sposób 
zasadniczy różni się sposobem jego realizacji oraz charakterem wynagrodzenia wykonawcy. 
Zgodnie z przepisami ustawy wynagrodzenie należne koncesjonariuszowi w związku z 
wykonywaniem postanowień umowy koncesji może tylko częściowo pochodzić od 
koncesjodawcy. Nie będą zatem mogły być realizowane na podstawie przepisów 
KoncRobBudU przedsięwzięcia zakładające, iż wynagrodzenie koncesjonariusza będzie w 
całości pochodziło od koncesjodawcy jako tzw. opłata za dostępność. Tego rodzaju projekty 
mogą być realizowane na podstawie przepisów ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Nie mogą być uznane za przypadki koncesji także takie 
przedsięwzięcia, w ramach których koncesjonariusz będzie miał zagwarantowane pełne 
pokrycie nakładów przez podmiot publiczny albo koncesjodawcę. Prezes UZP trafnie 
wskazuje, iż wykluczone jest, aby w ramach koncesji koncesjonariusz miał zapewniony 
gwarancyjny system dopłat (pokrycie poniesionych kosztów w przypadku nieosiągania 
wynagrodzenia z tytułu gospodarczego wykorzystania przedmiotu koncesji na określonym 
poziomie)1. 

Przyjęcie stanowiska, że nie spełniają warunków koncesji takie projekty, które gwarantują 
pełne pokrycie przez koncesjodawcę nakładów poniesionych przez koncesjonariusza, należy 
odróżnić od sytuacji, gdy koncesjodawca ponosi na rzecz koncesjonariusza opłaty (itp.) w 
ramach wynagrodzenia stanowiącego prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub prawo 
do wykonywania usług. Przepisy art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o koncesji odróżniają bowiem prawo 
do eksploatacji obiektu budowlanego i prawo do wykonywania usług od płatności 
koncesjodawcy. Tak więc niezależnie od płatności koncesjodawcy koncesjonariusz może 
otrzymywać od niego inne wynagrodzenie w ramach prawa do eksploatacji obiektu 
budowlanego lub prawa do wykonywania usług. O tym, czy w sytuacji, gdy koncesjonariusz 
otrzymywać będzie inne wynagrodzenie od koncesjodawcy w ramach prawa do eksploatacji 
obiektu budowlanego lub prawa do wykonywania usług, są spełnione warunki koncesji, 
zależy od istnienia innej przesłanki, tj. zasadniczego ryzyka ekonomicznego 
koncesjonariusza. Tak więc, jeżeli wynagrodzenie otrzymywane przez koncesjonariusza od 
koncesjodawcy w ramach prawa do eksploatacji obiektu budowlanego lub prawa do 
wykonywania usług będzie niepewne i obarczone ryzykiem gospodarczym (np. wysokość 
popytu), wówczas będzie można uznać, że są spełnione warunki koncesji. Jeżeli natomiast 
takie wynagrodzenie koncesjodawcy będzie pewne, wówczas należy uznać, iż nie są 
spełnione warunki koncesji. Przy czym z formuły koncesji należy wykluczyć te przypadki, w 
których płatność koncesjodawcy określona w umowie koncesji wraz z innym 
wynagrodzeniem pochodzącym od koncesjodawcy w ramach prawa do eksploatacji obiektu 
budowlanego lub prawa do wykonywania usług, zagwarantowanym w umowie koncesji, 
pokrywać będzie całość nakładów ponoszonych przez koncesjonariusza. Ryzyko 
koncesjonariusza sprowadza się do tego, że mniejsza liczba użytkowników powoduje 
mniejsze dochody uzyskiwane przez koncesjonariusza.2 

W prezentowanym modelu, z uwzględnieniem tego, że nie jest dopuszczalnym pobieranie 
opłat od korzystających z PSZOK (użytkowników), opłata za usługi koncesjonariusza byłaby 
pobierana od koncesjonodawcy tj. gminy. Ze względu na konieczność istnienia ryzyka 
ekonomicznego po stronie koncesjonodawcy, opłata za usługi świadczone w ramach PSZOK 
powinna być uzależniona od zmiennej np. ilości przyjętych odpadów komunalnych.  

Opcja V - Wybrana firma buduje i eksploatuje a następnie przekazuje Miastu majątek 
(BFOT) 

Realizacja tego modelu znajduje podstawę prawną w ustawie o partnerstwie publiczno-
prawnym której przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia opartego na podziale 
zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Umowa  

                                                
1 A. Panasiuk, System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2004 
2 M. Bejm (red), Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, SIP Legalis 



  proGEO sp. z o.o. 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Opola 

    

 38 

o partnerstwie publiczno-prawnym polega na tym, że partner prywatny zobowiązuje się do 
realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części 
wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny 
zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności 
poprzez wniesienie wkładu własnego (art. 7 ust. 1 ustawy).  

W rozważanym modelu obowiązkiem gminy byłoby współdziałanie w osiągnięciu celu 
przedsięwzięcia poprzez wniesienie składnika majątkowego (najprawdopodobniej 
nieruchomości, na której posadowiony zostanie PSZOK). Przedmiotem przedsięwzięcia 
będzie posadowienie koniecznych instalacji na nieruchomości, zarządzanie PSZOK oraz 
inne świadczenia związane z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który 
jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim 
związany.  

Za istotną należy uznać dopuszczalność realizacji postanowień umowy o partnerstwie 
publiczno-prawnym w formie spółki kapitałowej, spółki komandytowej lub komandytowo – 
akcyjnej, zawiązanej przez podmiot publiczny i partnera prywatnego. Ograniczenie ryzyka po 
stronie gminy może mieć charakter wniesienia nieruchomości jako aportu do spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Najistotniejszym obowiązkiem spoczywającym na partnerze prywatnym, a związanym  
z kwestią zakończenia czasu trwania umowy, jest przekazanie podmiotowi publicznemu 
składnika majątkowego, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia, w stanie 
niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, chyba że 
umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi inaczej. Obowiązek ten nie ma zatem 
charakteru obligatoryjnego i pozostawiony jest swobodnemu uznaniu stron umowy.  

W prezentowanym modelu partner zobligowany jest do przekazania gminie nieruchomości, 
na której posadowiony został PSZOK. Zwrotne przekazanie składnika majątkowego będzie 
połączone z obowiązkiem wzajemnych rozliczeń stron umowy z tytułu poniesionych 
nakładów. 

Opcja VI – model Opola – Miasto ogłasza przetarg na budowę i eksploatacje PSZOK 

  W wariancie tym, realizowanym obecnie na terenie Miasta Opola, gmina ogłasza 
przetarg (lub przetargi) na kompleksowe usługi budowy i eksploatacji PSZOK. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia określa wówczas wymaganą lokalizację punktów oraz 
minimalne wymagania dotyczące ich organizacji. Gmina wskazując lokalizację podaje 
jedynie przybliżony teren, natomiast w gestii wykonawcy usługi jest pozyskanie 
odpowiedniego terenu i jego właściwe wyposażenie.  

Zaletami tego rozwiązania jest minimalny udział gminy w budowie i eksploatacji PSZOK.  
W szczególności nie występują problemy organizacyjne, projektowe i wykonawcze związane 
z utworzeniem punktu. 

Wadami tego rozwiązania jest brak posiadania przez gminę na własność trwałej 
infrastruktury PSZOK. Istnieje ryzyko, że w kolejnej edycji przetargu na PSZOK wyłoniony 
zostanie inny podmiot, zmuszony do organizacji punktu w nowym miejscu. Z punktu 
widzenia mieszkańców, będą oni musieli zmieniać swoje wcześniejsze przyzwyczajenia  
i wozić swoje odpady w nowe miejsce. 

 

5.2.3 PSZOK, a możliwość prowadzenia działań edukacyjnych 

  Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła 
obowiązek wybudowania i eksploatacji przez gminy punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK). W najbliższym czasie na terenie całego kraju musi zostać 
wybudowanych lub zorganizowanych około 2500 punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Pierwsze miesiące po wprowadzeniu ustawy pokazują, że mieszkańcy chętnie 
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i często korzystają z PSZOK [1]. Istotnym elementem PSZOK jest jego charakter 
edukacyjny. W prosty, ale ciekawy sposób, można poinformować odwiedzających punkt 
mieszkańców o sposobach postępowania z odpadami oraz funkcjonującym w gminie 
systemie gospodarowania odpadami. Oprócz informacji klasycznych jak np. tablice 
informacyjne, można zastosować metody mniej konwencjonalne, np.: 
- Przykłady kompostowników (np. z opcją zakupu pojemnika), w tym pokazanie efektów 

działania dżdżownic kompostowych (kalifornijskich Eisenia fetida). 
- Przedstawienia funkcjonowania odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, wiatrak itp.) 
- Zagospodarowanie części placu dla najmłodszych dzieci o charakterze zabawowo-

edukacyjnym. 
- Kolekcja roślin wykorzystywanych w rekultywacji składowiska lub obrazujących zmiany 

klimatu. 
Nadmienić należy, że PSZOK wraz z częścią informacyjno – edukacyjną ma większe 
możliwości uzyskania środków pomocowych niż w przypadku wystąpienia o nie jedynie  
w zakresie budowy punktu. Ważne jest także, że budowa i eksploatacja PSZOK może być 
finansowana z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazywanej przez 
mieszkańców. W ramach środków można przewidzieć koszty kampanii informacyjno-
edukacyjnej (w tym ulotki i inne materiały informacyjne) [1]. 
 
Ważnym elementem powodzenia nowych systemów gospodarki odpadami jest współpraca  
z mieszkańcami. Edukacja i informacja jest nie tylko obowiązkiem gmin, ale ma duży wpływ 
na efektywność ekonomiczna tych systemów. Należy wszystkimi możliwymi kanałami 
próbować dotrzeć do mieszkańców. Dobrym sposobem może być szkolny konkurs na nazwę 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Znane są już ciekawe nazwy, tj. 
GRATOWISKO (Poznań), LAMUSOWNIA (Kraków), RUPIECIARNIA (Stalowa Wola), 
EKOpunkt (Oleśnica), EKOport (Szczecin). Konkurs ma na celu rozpropagowanie informacji 
o powstającym punkcie i jego lokalizacji. Należy pamiętać, że PSZOK powinien być otwarty 
w godzinach odpowiadających najbardziej mieszkańcom. Zaleca się, aby punkt był czynny 
(w określonych godzinach) również w soboty [1]. 
 
Na wydzielonej części PSZOK można zorganizować tzw. „kącik rzeczy używanych”. 
Rozwiązanie to można wprowadzić okazjonalnie (akcyjnie) lub całorocznie. Zasada 
funkcjonowania Kącika polega na zastosowaniu rzeczy, która może (bezpośrednio lub po 
drobnej naprawie) zostać odebrana (ewentualnie zakupiona) przez inna osobę. Należy 
jednak pamiętać o formalnej stronie takiego sposobu działania. Ponowne użycie jest 
zapobieganiem wytwarzania odpadów i znajduje się poza reżimem odpadów, natomiast 
przygotowanie do powtórnego użycia wymaga zezwolenia n przetwarzanie odpadów. 
Pomimo pewnych trudności należy zauważyć, że postępowanie takie jest zgodne  
z hierarchią postępowania z odpadami, jest prospołeczne i proekologiczne oraz ma 
ekonomiczne uzasadnienie. Kontener „drugie życie” funkcjonuje już na GRATOWISKU  
w Poznaniu, a w WPGO dla Województwa Dolnośląskiego 2012 ujęto działanie „utworzenie 
kącika używanych rzeczy” jako dobrą praktykę minimalizacji ilości powstających odpadów 
komunalnych [1]. 

 

5.3 Liczba wła ścicieli, którzy nie zawarli umowy korzystania z usł ug odbierania 

odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 10e) 

Zakres corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi art. 3 ust. 2 pkt 10e 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.) 
wymaga określenia liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,  
a jednocześnie nie zawarli umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych, tym 
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samym nie wykonują obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi  
(m.in. prawo miejscowe).  

W roku 2012 wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani byli do posiadania umów 
indywidualnych w przypadku osób prywatnych lub zbiorowych obejmujących gospodarstwa 
domowe spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej. Nowy system gospodarowania 
odpadami zaczął funkcjonować od 1 lipca 2013 r. Zmiany w obowiązującym systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi polegają na obligatoryjnym przejęciu przez gminę 
obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych i alternatywnie właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi zwalnia tym samym właścicieli nieruchomości  
z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami 
prowadzącymi działalność w tym zakresie. Tym samym gmina będzie pobierała od 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Uchwałą Nr XXXIV/531/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. Miasto Opole 
postanowiło o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przyjęcie powyższej uchwały  
i jednoczesne objęcie wprowadzonym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
wszystkich nieruchomości na terenie miasta eliminuje grupę właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na rzecz gminy.  
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5.4 Słabe i mocne strony szczegółowych rozwi ązań w wybranym modelu gospodarowania odpadami 
 

Gromadzenie odpadów/Rodzaje zbieranych frakcji 

Mocne strony 

- spójny system dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych 
- zbiórka i segregacja u źródła: odpady z pojemnika z żółtą klapą, szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz 

pozostałości po segregacji zmieszanych odpadów komunalnych 
- lepsze rezultaty selektywnej zbiórki przy zastosowaniu opcji odpadów z pojemnika z żółtą klapą (oprócz tworzyw 

sztucznych oraz papieru i makulatury zbierane są również m.in. kartony po mleku, sokach, metale) – tym samym 
skuteczniejszy odzysk 

- zmniejszenie ilości zbieranych odpadów komunalnych zmieszanych 
- ograniczenie ilości pojemników do zbiórki surowców wtórnych 
- ułatwienie i wygoda dla mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki 
- ograniczenie ruchu związanego z transportem zbieranych frakcji (tylko jeden transport zabiera odpady z pojemnika z 
żółtą klapą) 

- ograniczenie liczby gniazd na surowce do 17 szt. (do końca 2013 r. było 35 szt.) 
- możliwość zadeklarowania czy odpady ulegające biodegradacji będą zbierane przy pomocy pojemnika czy też 

zagospodarowywane we własnym zakresie (kompostowniki) 

Słabe strony - trudności związane z wprowadzeniem zbiórki bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej 
- konieczność doczyszczania zebranych odpadów z pojemnika z żółtą klapą  

Nieruchomo ści niezamieszkałe, na których wytwarzane s ą odpady komunalne 

Mocne strony 
systemu 

jednolitego 

- uzyskanie zadowalającego poziomu szczelności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
- jednolity system odbioru dla wszystkich właścicieli nieruchomości 
- objęcie systemem wszystkich wytwórców odpadów komunalnych 
- wzrost ilości odbieranych odpadów związany ze wzrostem wpływów z opłat 
- zwiększenie strumienia odpadów podnoszące efektywność instalacji regionalnych  
- większa liczba podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (co daje 

możliwość obniżenia kosztów administracyjnych obsługi systemu opłat w większej skali zadania) 
- większa czytelność dla osób niezwiązanych z problematyką gospodarowania odpadami (w tym dla mieszkańców) 
- lepsza efektywność selektywnej zbiórki odpadów, dla których ustanowiono minimalne poziomy odzysku, recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia lub ograniczenia składowania 
- uproszczenie sprawozdawczości 
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- ograniczenie kosztów środowiskowych poprzez sprawniejszą organizację odbioru odpadów (zmniejszenie 
zanieczyszczenia emisją gazów, pyłów i hałasu pochodzących z ruchu pojazdów odbierających odpady – 
optymalizacja tras przejazdu śmieciarek) 

Słabe strony 
systemu 

jednolitego 

- utrudniona procedura ponownej zmiany decyzji o kształcie systemu (wycofania się z obsługi nieruchomości 
niezamieszkałych) 

- brak wzorców/dobrych praktyk w tym zakresie (szczególnie dla dużych miast) 
- trudna do oszacowania skala zadania (głównie w zakresie masy odpadów) 
- trudności organizacyjne, większe nakłady pracy i większe koszty przy wdrożeniu systemu na starcie 
- większa liczba pracowników obsługujących administracyjną część systemu 
- na starcie systemu (brak doświadczenia) istnieje ryzyko niedoszacowania wpływów z opłat i konieczność 

zabezpieczeń większej rezerwy środków budżetowych na dopłatę do systemu 
- ryzyko wywołania napięć pomiędzy obecnymi uczestnikami rynku (podmioty odbierające odpady) na skutek 

ograniczonej do trybu przetargowego wyłączności na świadczenie usług, co może przełożyć się na cenę ofertową 
usług 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla m ieszkańców  
(przyjętą podstawą do obliczenia stawki jest liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość)  

Mocne strony 

- wysokość opłaty będzie wzrastała zawsze proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość; 
- metoda obiektywna i uczciwa przy założeniu, że jeden mieszkaniec wytwarza mniej więcej tą samą ilość odpadów co 

drugi bez względu na miejsce zamieszkania (zabudowa jedno- i wielorodzinna) lub stopień zamożności; 
- dostępność danych do naliczenia stawki (ewidencje gminne) i łatwość wyliczeń; 

Słabe strony 

- brak możliwości zweryfikowania rzeczywistej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (np. osoba 
zameldowana często faktycznie nie zamieszkuje nieruchomości i na odwrót); 

- ryzyko manipulowania danymi dotyczącymi liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i ukrywanie 
stanu faktycznego przez mieszkańców przy wypełnianiu deklaracji; 

- duża dynamika zmian w ilości mieszkańców; 
- metoda szczególnie niekorzystna dla rodzin wielodzietnych (wysoka opłata); 
- problem w przypadku miast, w którym znajduje się duża liczba studentów – tacy wytwórcy odpadów nie są 

zewidencjonowani i nie wliczają się do liczby mieszkańców, a powodują powstawanie odpadów; 
- zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2016 r. 
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Podział na sektory 

Mocne strony 

- możliwość wydzielenia obszarów o innej specyfice (liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia, typ zabudowy) w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych (ułatwienie przedsiębiorcom świadczenia usług) oraz wyznaczenia 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

- możliwość obsługi sektorów przez różne podmioty (wzrost konkurencyjności oraz możliwość utrzymania się na rynku 
dla większej ilości przedsiębiorstw) 

Słabe strony - przeprowadzenie oddzielnego postępowania przetargowego we wszystkich sektorach 
Organizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - przetarg na budow ę i eksploatacj ę PSZOK 

Mocne strony - minimalny udział gminy w budowie i eksploatacji PSZOK 
- nie występują problemy organizacyjne, projektowe i wykonawcze związane z utworzeniem punktu 

Słabe strony 
- brak posiadania przez gminę na własność trwałej infrastruktury PSZOK 
- Istnieje ryzyko, że w kolejnej edycji przetargu na PSZOK wyłoniony zostanie inny podmiot, zmuszony do organizacji 

punktu w nowym miejscu 
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6. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, 
ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

6.1 Uwarunkowania formalno – prawne zagospodarowani a odpadów komunalnych 

W celu stworzenia warunków dla ograniczania deponowania odpadów biodegradowalnych 
Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska opracował „Wytyczne 
dotycz ące wymaga ń dla procesów kompostowania, fermentacji i mechanic zno-
biologicznego przetwarzania odpadów ” (grudzień 2008r.). Celem wytycznych było 
wskazanie zalecanych warunków prowadzenia procesów biologicznych przetwarzania 
odpadów w aspekcie uzyskania produktów (kompostów) lub ustabilizowanych odpadów 
spełniających określone kryteria fizyko-chemiczne i sanitarno-higieniczne.  
W opracowaniu ujednolicono nazewnictwo procesów i wprowadzono ich podział w zależności 
od rodzaju odpadów kierowanych do przetwarzania.  

Procesy biologiczne przeznaczone do przetwarzania zbieranych selektywnie 
odpadów ulegających biodegradacji dzielą się na: tlenowe – kompostowanie oraz 
beztlenowe – fermentacja metanowa. Celem procesów jest uzyskanie produktu o wartości 
handlowej, który spełniać będzie kryteria jakościowe dla nawozów organicznych lub środków 
wspomagających uprawę roślin (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, 
podłoża do upraw). Warunki i tryb wprowadzania do obrotu oraz stosowanie nawozów  
i środków wspomagających uprawę roślin oraz dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń  
i minimalne wymagania jakościowe regulują przepisy prawne. Procesy powyższe są 
zaliczone do recyklingu organicznego (proces odzysku R-33). Jeżeli jakość produktów nie 
odpowiada wymaganiom dla nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin wówczas 
klasyfikacja tego procesu musi zostać zmieniona na proces unieszkodliwiania D-84. 

Procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) 
przeznaczone są głównie do przetwarzania odpadów zmieszanych (resztkowych, 
przesiewu). MBP to instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, których 
dobór i efektywność są podporządkowane celowi przetwarzania i sposobowi 
zagospodarowania produktów. Celem mechaniczno-biologicznego przetwarzania jest: 
zmniejszenie masy i objętości odpadów, zmniejszenie zawartości wody w odpadach, 
stabilizacja substancji organicznej, zmniejszenie potencjału gazotwórczego, zmniejszenie 
podatności na wymywanie i osiadanie, higienizacja (zmniejszenie liczebności 
mikroorganizmów chorobotwórczych). Wśród procesów biologicznych MBP można wyróżnić: 
tlenową stabilizację, w wyniku której powstaje stabilizat oraz beztlenową stabilizację 
(fermentację), w wyniku której powstanie biogaz (możliwość wytworzenia energii elektrycznej 
i cieplnej) i stabilizat. W przypadku beztlenowej stabilizacji stosowany jest następnie drugi 
etap – tlenowej stabilizacji. Stabilizat nie będzie spełniał wymagań dla nawozów 
organicznych lub środków wspomagających uprawę roślin, ale może być poddany 
unieszkodliwianiu lub odzyskowi w ramach rekultywacji składowiska.  

                                                
3 R-3 recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne 
biologiczne procesy przekształcania. Obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako 
odczynników chemicznych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.). 
4 D-8 obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji załącznika nr 2, w wyniku której powstają ostateczne związki lub 
mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1 – D12. 
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W wytycznych podano wymagane minimalne warunki prowadzenia procesów 
biologicznych. Dla procesu stabilizacji tlenowej niesegregowanych odpadów komunalnych 
zaleca się dwuetapowy proces stabilizacji, z wykorzystaniem reaktorów zamkniętych  
(lub zamkniętych hal), z napowietrzaniem wymuszonym i oczyszczaniem powietrza 
procesowego. Czas przetrzymania pierwszego etapu minimum 2 tygodnie. Następny stopień 
to stabilizacja na placu (pryzmy otwarte) z mechanicznym przerzucaniem minimum co 
tydzień. Łączny czas minimum 8-12 tygodni. W wytycznych określono również parametry 
ustabilizowania odpadów. Podstawowymi parametrami oceny stopnia ustabilizowania 
stabilizatów są: strata prażenia LOI, ogólny węgiel organiczny TOC oraz aktywność 
oddychania AT4. Dopuszczalną wartość aktywności oddychania dla odpadów 
przeznaczonych do składowania ustalono na poziomie: 
- AT4 < 15 mg O2/g s.m. dla instalacji oddanych do użytkowania przed 31.12.2012 r.  
(max do 31.12.2020 r.) 
- AT4 < 10 mg O2/g s.m. dla instalacji oddanych do użytkowania po 31.12.2012 r. 
Przy dwustopniowej stabilizacji tlenowej wartość AT4 po pierwszym stopniu w reaktorze 
zamkniętym (lub zamkniętej hali) powinna wynosić poniżej 20 mg O2/g s.m., a po drugim 
stopniu uzyskać wartości wymagane.  
 W latach 2009-2010 do wyznaczenia stopnia ustabilizowania odpadów należało 
stosować jeden z poniższych warunków dopuszczenia do składowania: 

• pozostałość po prażeniu ≤ 35% s.m.  
• TOC (ogólny węgiel organiczny) ≤ 20% s.m. 
lub 
• ubytek masy organicznej w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzona 

stratą prażenia lub TOC wynosi ≥ 40% i spełnione są wymagania dotyczące 
wymywalności zanieczyszczeń. 

Uznano, że tak ustabilizowane stabilizaty nie zawierają już frakcji ulegających biodegradacji 
o potencjale gazotwórczym. 

Wytyczne determinują budowę instalacji zamkniętych z wymuszonym 
napowietrzaniem oraz ujęciem (i oczyszczeniem) powietrza procesowego. Przedstawione 
wymagania mają jedynie charakter wytycznych. 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012, poz. 1052) 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 11.09.2012 r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych  odpadów komunalnych  
(Dz.U. 2012 r. poz. 1052) zostały określone prawne wymagania dotyczące prowadzenia 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
wymagania dla odpadów powstających z  tych procesów. 

Procesy biologicznego przetwarzania odpadów (zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 
rozporządzenia) prowadzi się zgodnie z następującymi wymaganiami: 

• w warunkach tlenowych: odpady są przetwarzane z przerzucaniem odpadów przez 
okres 8-12 tygodni, w tym co najmniej pierwsze 2 tygodnie w zamkniętym reaktorze 
lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym 
przedostanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, do czasu 
osiągnięcia wartości AT4 poniżej 20 mg O2/g suchej masy. Łączny czas przetwarzania 
może zostać skrócony lub wydłużony, pod warunkiem uzyskania odpowiednich 
parametrów; 

• z wykorzystaniem procesów beztlenowych: odpady są poddawane stabilizacji 
beztlenowej w procesie dwustopniowym, w pierwszym stopniu fermentacji 
mezofilowej przez co najmniej 20 dni, lub termofilowej przez co najmniej 12 dni, 
w drugim stopniu stabilizacji tlenowej w zamkniętym reaktorze lub w hali, z aktywnym 
napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostanie się 
nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 
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2 tygodni. Dopuszcza się w drugim stopniu stabilizacji tlenowej, stabilizację w 
pryzmach na otwartym terenie, napowietrzanych przez przerzucanie co najmniej raz 
w tygodniu, przez okres co najmniej 3 tygodni; 

• z wykorzystaniem procesów biologicznego suszenia: odpady są suszone  
w warunkach tlenowych, z aktywnym napowietrzaniem, w zamkniętym reaktorze lub 
hali, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostanie się nieoczyszczonego 
powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 7 dni. 

Odpady wytworzone w procesach biologicznego przetwarzania odpadów nazywane 
stabilizatem klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 99. Proces biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych jest prowadzony w taki sposób, aby 
uzyskany stabilizat spełniał następujące wymagania: 

1) straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla 
organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy lub 

2) ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach, 
mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest większy niż 40% 
lub 

3) wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O2/g suchej masy. 

Wymagania uważa się za spełnione, jeśli są przeprowadzone przez akredytowane 
laboratorium lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości. Próbki do badań 
pobiera przedstawiciel laboratorium akredytowanego lub posiadającego certyfikat 
wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych  
w rozporządzeniu. W pierwszym roku eksploatacji instalacji pobiera się po 12 próbek  
(po jednej w każdym miesiącu). Po rocznym okresie badań, na podstawie opracowanych 
wyników, weryfikuje się liczbę pobieranych próbek. Maksymalna liczba próbek, dla których 
wartości dopuszczalne będą przekroczone dla jakiegoś parametru, nie przekroczy 2,  
a przekroczenie dla żadnej z próbek nie będzie większe niż 20% wartości dopuszczalnej 
parametru, liczbę próbek można zmniejszyć do 4 w ciągu roku (po jednej na 3 miesiące). 

Odpady nie spełniające powyższych wymagań są unieszkodliwiane poprzez 
składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady 
spełniające wymagania po przesianiu na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm 
(przesiew), mogą być stosowane do odzysku jako odpady o kodzie 19 05 03. 

Natomiast odpady wytworzone w procesie biologicznego suszenia odpadów 
klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 01 i poddaje dalszej obróbce mechanicznej,  
w wyniku której wytwarza się odpady z podgrupy 19 12 (z wyłączeniem 19 12 09), 15 01,  
16 02, 16 06, 20 01. Odpady wytworzone w tym procesie, zaklasyfikowane jako odpady  
o kodzie 19 12 10 i spełniające wymagania określone przez odbiorcę paliwa są stosowane  
w procesie odzysku – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. 
Odpady, wytworzone w procesie suszenia zaklasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 12, 
zawierające frakcję co najmniej 0-80mm ulegającą biodegradacji, muszą być przetworzone 
biologicznie i spełniać wymagania rozporządzenia określone dla stabilizatu. 

Instalację istniejącą lub instalację, dla której przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja 
rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, należy dostosować do 
wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż 36 miesiące od dnia 
wejścia w życie rozporządzenia (tj. 9.10.2015 r.). 
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Zamknięty system stabilizacji tlenowej z ujęciem i oczyszczeniem powietrza 
procesowego jest istotny również w celu zapewnienia wymogów Założeń do projektu ustawy 
o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.  

 
Instalacje do biologicznego przetwarzania odpadów powinny spełniać wymagania 

najlepszych dostępnych technik. W 2006 r. opracowano Dokument referencyjny  
nt. najlepszych dost ępnych technik w zakresie Przemysłu Przetwarzania Od padów 5. 
W dokumencie podano definicje najlepszych dostępnych technik. Warto zaznaczyć, że za  
„dostępne” techniki uważa się techniki o takim stopniu rozwoju, który pozwala na ich 
wdrożenie w odpowiednim sektorze przemysłowym, w warunkach realnych ekonomicznie  
i technicznie, z uwzględnieniem kosztów i korzyści. Natomiast „najlepsza” oznacza 
najbardziej skuteczną w osiąganiu ogólnego wysokiego poziomu ochrony środowiska jako 
całości. 

Zgodnie z zaleceniami dokumentu w zakresie przetwarzania biologicznego należy 
wykorzystywać odpowiednie techniki związane m.in. z:  
− odpowiednim magazynowaniem wsadu w celu zmniejszenia emisji odorów, 
− stosowanie całkowicie obudowanych bioreaktorów,  
− unikanie warunków beztlenowych w trakcie przetwarzania tlenowego poprzez 

kontrolowanie fermentacji i dostawy powietrza oraz poprzez dostosowanie 
napowietrzania do rzeczywistej działalności biodegradacyjnej,  

− skuteczne wykorzystywanie wody,  
− termiczne izolowanie sufitu hali degradacji biologicznej w procesach tlenowych,   
− zapewnienie jednolitego materiału wsadowego,  
− recykling wód procesowych lub błotnistych pozostałości w ramach procesu tlenowego w 

celu całkowitego uniknięcia emisji do wody,  
− redukcja emisji związków azotu poprzez zoptymalizowanie wskaźnika C:N. 
− redukcję emisji do wody do poziomów wymienionych w BAT oraz ograniczenie emisji 

całkowitego azotu, amoniaku, azotanów i azotynów do wody. 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów  
(Dz. U. 2012, poz. 676) 

Istotnym elementem procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
jest ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych. Podstawą do obliczenia 
poziomów jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych uleg ających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczan ia poziomu ograniczania 
masy tych odpadów  (Dz.U. z 2012 r. poz. 676). 

 
Masę odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. oblicza się na 

podstawie wzoru: OUB1995 = 0,155 · Lm + 0,047 · Lw [Mg]. Masę odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji dozwoloną do składowania w roku rozliczeniowym należy obliczać 
według poniższego wzoru: 

                                                
5 Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń, Dokument referencyjny nt. najlepszych dostępnych technik, Przemysł 

Przetwarzania Odpadów, sierpień 2006 [www.mos.gov.pl/g2/big/2012_10/ 4916a2b7217b5bee58ba0f780b5c00f7.pdf] 
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, gdzie PR wynosi w odpowiednich latach: 

 
 
Masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, 
oblicza się według wzoru:  

 
Z przedstawionego wzoru (objaśnienia w treści rozporządzenia) i schematu założono, że na 
składowisko bezpośrednio nie będą kierowane odpady komunalne zmieszane, odpady 
biodegradowalne selektywnie zebrane, a odpady z części biologicznej spełniać będą warunki 
określone w rozporządzeniu z dn. 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 r. poz. 1052). W związku z 
powyższym do obliczeń maksymalnego limitu do składowania odpadów należy wziąć pod 
uwagę odpady z części mechanicznej instalacji o kodzie 191212 kierowane do składowania. 
Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia zawartość odpadów ulegających biodegradacji wynosi 
w nich 52%. Autor analizy kwestionuje podaną w rozporządzeniu wartość procentową, gdyż 
(zgodnie z wieloma publikacjami, w tym dostępnymi na stronach Ministerstwa Środowiska) 
odpady ulegające biodegradacji w przeważającej części występują we frakcji 0-80mm (stąd 
konieczność poddania tej frakcji stabilizacji). Jednakże do czasu wprowadzenia 
ewentualnych zmian do rozporządzenia należy bazować na określonych wytycznych. 

Rysunek 6.1  Schemat obliczenia składowanych odpadów biodegradowalnych wg rozporządzenia 
(Dz.U. 2012 poz. 676, wg A. Krzyśków) 
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6.2 Uwarunkowania funkcjonowania instalacji zagospo darowania odpadów 
komunalnych 
 Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),  
w rozumieniu ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest zakład zagospodarowania 
odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów  
z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania 
najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne 
przekształcanie odpadów lub: 
1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 

i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub 
 części do odzysku, lub 

2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 
wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach 
odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do 
odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub 

3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie 
krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów 
wskazywane zostały w uchwałach sejmiku województwa w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO). 

Rysunek 6.2  Uproszczony schemat przepływu odpadów komunalnych 

 
Zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych m ogą przyjmowa ć odpady 
wył ącznie w przypadku wyst ąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzan ia odpadów 
komunalnych, uniemo żliwiaj ącej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odp adów 
zielonych lub pozostało ści z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania lub w przypadku braku mocy przerobowych  instalacji regionalnej oraz  
w przypadku braku instalacji regionalnej.  
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W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego przyjęto następujące 
uwarunkowania funkcjonowania instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym 
instalacji regionalnych: 
 
1) Gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w planie regionach 

gospodarki odpadami komunalnymi (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady  
z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie  
w ramach danego regionu. 

2) W każdym RGO wyznacza się instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze. 
 
Stacje przeładunkowe odpadów 
1) W Planie wyróżnia się następujący rodzaj stacji przeładunkowych: stacje związane  

z regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniającymi 
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Warunki 
funkcjonowania ww. stacji przeładunkowych: 
a) Stacja zarządzana jest przez ten sam podmiot, który zarządza powiązanym z nią 

RIPOK-iem, 
b) Podmiot zarządzający RIPOK-iem posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której 

zlokalizowana jest stacja przeładunkowa, 
c) Cena przyjęcia odpadów na stacji powinna być taka sama, jak na powiązanym  

z nią RIPOK-iem, 
d) Transport odpadów między stacją a powiązanym z nią RIPOK-iem, realizowany 

powinien być przez podmiot posiadający tytuł prawny do obu tych instalacji, 
e) Funkcjonowanie stacji powinno wynikać z zawartych porozumień międzygminnych 

lub warunków realizacji projektu finansowanego w ramach POIiŚ. 
Dopuszcza się eksploatację istniejących i budowę nowych stacji przeładunkowych  
w dowolnych lokalizacjach (zgodnie z przepisami szczególnymi). 
Istniejące lub planowane stacje związane z regionalnymi instalacjami do przetwarzania 
odpadów komunalnych są wymieniane w niniejszym Planie, poprzez 
przyporządkowanie do danej RIPOK. 

2) Dopuszcza się funkcjonowanie pozostałych stacji przeładunkowych, dla których nie 
określa się wymagań szczególnych (również w zakresie przyjmowanych odpadów). Na 
ww. stacjach zakazuje się wykonywania działań związanych z przetwarzaniem odpadów. 
Stacje te stanowić mają integralny element właściwej gospodarki odpadami 
wspomagający przedsiębiorców odbierających odpady od właścicieli nieruchomości 
poprzez zmniejszenie kosztów funkcjonowania planowanego systemu. 

 
Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
1) Od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Opolskiego wszystkie odpady komunalne zmieszane o kodzie  
20 03 01 należy kierować do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych zapewniających mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych 
odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji 
nadających się w całości lub w części do odzysku. 

2) Funkcjonowanie części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych powinno zapewnić rozdział odpadów 
zmieszanych minimum na dwie frakcje: 

- frakcję o zwiększonej zawartości odpadów biodegradowalnych (tzw. frakcję mokrą lub 
podsitową) kierowaną do procesu tlenowej lub beztlenowej stabilizacji przy użyciu 
mikroorganizamów w ramach części biologicznej;  

- frakcję o zwiększonej kaloryczności (tzw. frakcję suchą lub nadsitową); 
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3) Funkcjonowanie części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych powinno zapewnić także: 
a) automatyczną lub ręczną segregację odpadów, mającą na celu zwiększenie 

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

b) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% 
wytworzonych odpadów do końca 2014 r.; 

c) zmniejszenie tzw. kaloryczności odpadów stanowiących pozostałość z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczoną do składowania, do poziomu nie większego 
niż: 
- ciepło spalania 6 MJ/kg s.m.; 
- zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) 5% s.m.; 
- strata przy prażeniu (LOI) 8% s.m. 

4) Część mechaniczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych może posiadać elementy do produkcji komponentów paliwa 
alternatywnego (RDF). W przypadku ich braku, odpady stanowiące pozostałość  
z sortowania odpadów komunalnych (za wyjątkiem odpadów pochodzących z części 
biologicznej), powinny być przekazywane do innych instalacji zagospodarowania 
odpadów, w celu produkcji komponentów paliwa alternatywnego (RDF). 

5) W ramach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych, należy poddać procesom tlenowej lub beztlenowej 
stabilizacji przy użyciu mikroorganizmów, całą frakcję o zwiększonej zawartości 
odpadów biodegradowalnych (tzw. frakcję mokrą lub podsitową określoną  
w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych jako frakcję  
o wielkości co najmniej 0-80 mm). 

6) Warunki prowadzenia procesu tlenowej lub beztlenowej stabilizacji przy użyciu 
mikroorganizamów w ramach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, powinny być zgodne  
z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, a przy ich braku z poniższymi wymaganiami: 
a) Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji  

i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”, Ministerstwo Środowiska, 
Departament Gospodarki odpadami, grudzień 2008 r.; 

b) Projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych; 

c) Projekt rozporządzenia w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 
obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów. 

7) Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska (P. Manczarski, M. Kundegórski, 
www.mos.gov.pl) przykładowa przepustowość (wydajność) regionalnej instalacji 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powinna wynosić: 
a) dla części mechanicznej ok. 33.000 Mg/rok, 
b) dla części biologicznej ok. 16.000 Mg/rok; 

 
Instalacje przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 
1) Celem funkcjonowania instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 

zielonych jest wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach 
odrębnych; 

2) Ze względu na brak spełnienia przez ww. instalacje wymagań określonych  
w przepisach odrębnych w zakresie uzyskania produktu o właściwościach nawozowych 
lub środków wspomagających uprawę roślin, wszystkie instalacje w województwie 
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zakwalifikowane zostały do instalacji zastępczych do czasu wypełnienia wymagań dla 
instalacji regionalnych. 

3) Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska (P. Manczarski, M. Kundegórski, 
www.mos.gov.pl) przepustowość (wydajność) regionalnej instalacji przetwarzania 
selektywnie zebranych odpadów zielonych powinna wynosić 1 000 – 1 200 Mg na rok  
(tj. 2.000m2 powierzchni pod kompostowanie pryzmowe); 

4) Rozbudowę (zwiększenie mocy przerobowych do ok. 1 000 Mg/rok) lub modernizację 
(uszczelnienie płyty kompostowej) wszystkich istniejących kompostowni zastępczych 
(potencjalnych kompostowni regionalnych) należy przeprowadzić do końca 2013 roku. 
Kompostownia może uzyskać ponadto status kompostowni regionalnej wyłącznie po 
uzyskaniu certyfikatu produktu o właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin.  

 
Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są przyjmowane 
odpady komunalne 
1) Od dnia 1 stycznia 2013 obowiązuje zakaz przyjmowania na składowiska odpadów 

komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01. 
2) Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska (P. Manczarski, M. Kundegórski, 

www.mos.gov.pl) pozostała (wolna) pojemność regionalnego składowiska odpadów 
powinna wynosić min. ok. 200.000 m3. 

3) Wszystkie istniejące składowiska odpadów spełniające wymagania techniczne dla 
składowisk określane w przepisach szczególnych, a nie spełniające wymagań dla 
instalacji regionalnej i których nie przewiduje się do rozbudowy lub modernizacji  
w kierunku instalacji regionalnej, przyporządkowane zostają jako instalacje zastępcze. 

4) Składowiska odpadów przyporządkowane jako instalacje zastępcze, których rozbudowy 
lub modernizacji w kierunku instalacji regionalnej nie przewiduje się, a ich wolna 
pojemność wynosi poniżej 10 tys. Mg, należy zamknąć w terminie do 31.12.2014 r. 

5) Składowiska odpadów przyporządkowane jako instalacje zastępcze, których nie 
przewiduje się do rozbudowy lub modernizacji w kierunku instalacji regionalnej, o wolnej 
pojemności powyżej 10 tys. Mg, mogą funkcjonować przez cały okres obowiązywania 
Planu.  

6) W celu: 
- dopełnienia i przygotowania czaszy składowiska do etapu rekultywacji, 
- zmniejszenia kosztów rekultywacji składowisk, 
- wykorzystania istniejących wolnych pojemności składowisk, 
 dopuszcza się przyjmowanie na składowiskach odpadów przyporządkowanych jako 

instalacje zastępcze, których nie przewiduje się do rozbudowy lub modernizacji  
w kierunku instalacji regionalnej, odpadów przeznaczonych do składowania w tym 
powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów. 

 
Pozostałe instalacje zagospodarowania odpadów 
1) Dopuszcza się lokalizowanie na terenie województwa (z uwzględnieniem przepisów 

szczególnych) innych instalacji zagospodarowania odpadów niebędących instalacjami 
regionalnymi, z wyłączeniem instalacji przeznaczonych do zagospodarowania: 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

2) Przykładowymi ww. instalacjami mogą być: 
- sortownie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, w tym odpadów 

opakowaniowych; 
- instalacje tlenowego lub beztlenowego rozkładu odpadów biodegradowalnych innych 

niż odpady zielone (np. odpadów kuchennych); 
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- instalacje produkcji komponentów paliwa alternatywnego (tzw. RDF); 
- instalacje zagospodarowania gruzu budowlanego; 
- instalacje zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, 
- instalacje współspalania odpadów frakcji palnej; 

3) Celem budowy powyższych instalacji powinno być: 
- zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 
- zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów; 
- produkcja kompostu z odpadów innych niż odpady zielone - produktu  

o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, 
spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych; 

- zagospodarowanie frakcji palnej w procesach współspalania; 
4) Do powyższych instalacji mogą być kierowane między innymi odpady stanowiące 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nieprzeznaczone do składowania  
(w tym frakcje palne wydzielone w MBP). W szczególności w celu spełnienia wymagań 
rozporządzenia w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 
składowania na składowisku danego typu (Dz.U. z 2005 r., Nr 186, poz. 1553  
z późn. zm.), ograniczającego składowanie tzw. odpadów kalorycznych. 

5) Odpady powstające w ww. instalacjach przeznaczone do składowania należy 
umieszczać na składowiskach stanowiących instalacje regionalne lub zastępcze, 
zlokalizowanych w tym samym regionie gospodarki odpadami komunalnymi co instalacja 
je wytwarzająca. 
 

6.3 Uwarunkowania gospodarki odpadami według zapisó w wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego 2012  

Niniejszy rozdział został przygotowany w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 (WPGO 2012) przyjęty Uchwałą Sejmiku 
Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. wraz z Uchwałą  
Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017 
oraz zmiany: 
• Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXVI/426/2013 z dnia 26 listopada 

2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/272/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. 
• Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXVII/442/2013 z dnia 20 grudnia 

2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego  
Nr XXXVI/426/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. 

W WPGO 2012 określono docelowe granice regionów gospodarki odpadami komunalnymi, 
ze wskazaniem gmin wchodzących w skład danego regionu. Wyznaczając nowe regiony 
gospodarki odpadami kierowano się ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 – uchylony, aktualnie ustawa z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach Dz. U. Nr 0/2013, poz. 21), wg której podstawą gospodarki odpadami 
komunalnymi powinny stać się regiony gospodarki odpadami komunalnymi,  
w których liczba mieszkańców nie powinna być mniejsza niż 150 tys. 

Zaproponowany kształt regionów ma na celu zapewnienie funkcjonowania na obszarze 
każdego z nich, instalacji spełniających kryteria dla regionalnych instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych (RIPOK), a także daje pewność poprawnego i efektywnego działania 
systemu gospodarowania odpadami w województwie, który opiera się na przetwarzaniu 
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zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK).  
W województwie opolskim wydziela się cztery regiony gospodarki odpadami komunalnymi 
(RGO): 

• Centralny Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,  
• Północny Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi , 
• Południowo-Wschodni Region Gospodarki Odpadami Komu nalnymi , 
• Południowo-Zachodni Region Gospodarki Odpadami Komu nalnymi ; 

Rysunek 6.3  Podział województwa opolskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi 
wraz z regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych 
oraz innymi głównymi zakładami przetwarzania odpadów komunalnych 

 – stan na 31.12.2011 r. wg WPGO 
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Zgodnie z podziałem określonym w WPGO Miasto Opole  należy do Regionu Centralnego . 
Region Centralny obejmuje 15 gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Gogolin, Chrząstowice, 
Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Ozimek, Popielów, Prószków, 
Tarnów Opolski, Turawa, Opole.  

6.4 Charakterystyka instalacji zagospodarowania odp adów komunalnych 

Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie Centralnym w latach 2012-2017 
obliczono na podstawie faktycznej ilości odpadów, jakie kierowane będą do regionalnych 
instalacji: 

• część mechaniczna MBP: 34 702 – 36 463 Mg/rok, 

• część biologiczna MBP: 17 351 – 18 231 Mg/rok, 

• instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: 3 989 – 4 399 Mg/rok, 

• składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania: 
121 885 Mg;  

Powyższe moce przerobowe przedstawione zostały wyłącznie informacyjnie, a minimalne 
wydajności dla instalacji przyjęto na podstawie wytycznych Ministerstwa Środowiska  
(P. Manczarski, M. Kundegórski, www.mos.gov.pl), które kształtują się na poziomie: 

• część mechaniczna MBP: ok. 33 000 Mg/rok, 

• część biologiczna MBP: ok. 16 000 Mg/rok, 

• instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: ok. 1000-1200 Mg/rok, 

• składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania:  
ok. 200 000 m3 (co równa się ok. 200 000 Mg - wg założeń własnych);  

Instalacje spełniaj ące wymogi instalacji regionalnych 

Na podstawie danych przedstawionych w WPGO 2012 na terenie Regionu Centralnego 
znajdują się następujące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych  
(wg Uchwały Nr XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 
2013r.): 

1. Instalacje termicznego przekształcania odpadów : brak 

2. Instalacje mechaniczno – biologicznego przetwarz ania odpadów : 
Obecnie na terenie regionu brak instalacji posiadającej status instalacji regionalnej do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Ponadto w granicach regionu 
zlokalizowane są 3 instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu. Są to 
instalacje: Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu, Zakład Segregacji 
Odpadów Budowlanych i Komunalnych w Dylakach, Instalacja MBP zlokalizowana na 
terenie Miejskiego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  
w Gotartowie.  

3. Składowiska odpadów innych ni ż niebezpieczne i oboj ętne  
Na terenie rozpatrywanego regionu znajdują się 2 funkcjonujące składowiska odpadów, 
które posiadają status instalacji regionalnej: Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu 
(Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu), Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie. 
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Ponadto w Chróścicach zlokalizowane są składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne zakwalifikowane, jako instalacje zastępcze. 

4. Instalacje przetwarzania odpadów zielonych i inn ych bioodpadów  
W Regionie Centralnym brak instalacji posiadającej status instalacji regionalnej do 
przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Ponadto status instalacji 
zastępczej posiadają 2 instalacje: Kompostownia zlokalizowana na terenie Miejskiego 
Składowiska Odpadów w Opolu (Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu) 
oraz Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Gogolinie. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz instalacji w Regionie Centralnym zgodnie z uchwałą 
Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXVII/442/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Opolskiego na lata 2012 – 2017” (Dz. Urz. Woj. 2014, poz.64 z dnia 8 stycznia 2014 r.). 
 

Tabela 6.1  Regionalne Instalacje Regionu Centralnego (Uchwała Nr XXXVII/442/2013) 
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Tabela 6.2  Wykaz instalacji w Regionie Centralnym wg WPGO 2012 [14] 

Status instalacji* 
Wydajno ść instalacji [Mg/rok]  

lub wolna pojemno ść w przypadku 
składowisk [Mg] L.p. 

Rodzaj 
instalacji Nazwa instalacji  Adres instalacji 

wydzielona cz ęść 
inst. MBP 

w 2012 r. w 2017 r. w 2012 r.* w 2015 r. w 2017 r. 

REGION CENTRALNY 

Instalacje termiczne 

- inst. termiczna  -  -  -  - 
 

 -  -  -  - 

Instalacje MBP 

Część biol. 25 0001 60 000 60 000 

1. MBP Regionalne Centrum Gospodarki 
Odpadami2 

ul. Podmiejska 69,  
45-574 Opole 

Część mech. 

RIPOK po 
rozbudowie 

(do tego 
czasu inst. 
zastępcza)1 

RIPOK 

110 000 110 000 110 000 

2. MBP 
Zakład Segregacji Odpadów 
Budowlanych i Komunalnych 

46-043 Dylaki  
(gmina Ozimek) Część mech. zastępcza 

zastępcza w 
przypadku braku 

mocy 
przerobowych w 

RIPOK 

44 000 
0  

(44 000)** 
0  

(44 000)** 

Instalacje do odzysku odpadów zielonych 

3. komp. zielone 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Odpadami2  

ul. Podmiejska 69,  
45-574 Opole  - 

RIPOK po 
rozbudowie 

(do tego 
czasu inst. 
zastępcza) 

RIPOK 3 500 3 500 3 500 

4. komp. zielone Składowisko Odpadów w Gogolinie 47-320 Gogolin  - zastępcza 

zastępcza w 
przypadku braku 

mocy 
przerobowych w 

RIPOK 

350 4 350 4 350 

Składowiska 

5. składowisko 
odpadów 

Regionalne Centrum Gospodarki 
Odpadami2 

ul. Podmiejska 69,  
45-574 Opole 

 - RIPOK RIPOK 198 000 

wg wypełnienia 
(nowa kwatera 
o poj. 880 000 

Mg) 

wg wypełnienia 
(nowa kwatera 
o poj. 880 000 

Mg) 
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Status instalacji* 
Wydajno ść instalacji [Mg/rok]  

lub wolna pojemno ść w przypadku 
składowisk [Mg] L.p. 

Rodzaj 
instalacji Nazwa instalacji  Adres instalacji 

wydzielona cz ęść 
inst. MBP 

w 2012 r. w 2017 r. w 2012 r.* w 2015 r. w 2017 r. 

6. składowisko 
odpadów 

Składowisko Odpadów w Gogolinie 47-320 Gogolin  - RIPOK RIPOK 80 986 wg wypełnienia wg wypełnienia 

7. 
składowisko 
odpadów  

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Chróścicach 

46-080 Chróścice  
(gmina Dobrzeń Wielki)  - zastępcza (do 

zamknięcia) zamknięta 29 758 wg wypełnienia zamknięta 

Pozostałe instalacje 

8. 

sortownia 
odpadów 
z selektywnej 
zbiórki 

Instalacja do segregacji odpadów 
zbieranych selektywnie 

Al. Przyjaźni 9,  
45-574 Opole  - 

inna 
instalacja eksp. 5 000 5 000 5 000 

9. 

sortownia 
odpadów  
z selektywnej 
zbiórki 

Sortownia odpadów komunalnych 
selektywnie gromadzonych 

ul. Podmiejska 69,  
45-574 Opole  - 

inna 
instalacja eksp. 0 18 000 18 000 

10. 

sortownia 
odpadów  
z selektywnej 
zbiórki 

Składowisko Odpadów w Gogolinie 47-320 Gogolin  - inna 
instalacja 

eksp. 330 330 330 

11. 

sortownia 
odpadów  
z selektywnej 
zbiórki 

Zakład Segregacji Odpadów 
Budowlanych i Komunalnych 

46-043 Dylaki  
(gmina Ozimek)  - 

inna 
instalacja eksp. 6 000 6 000 6 000 

12. 

Proces wypału 
klinkieru -
wykorzystywanie 
paliwa 
alternatywnego 
jako paliwo 
uzupełniajace 
do paliwa 
podstawowego 
(odzysk 
termiczny) 

Górażdże Cement S.A. w Choruli Chorula, 47-316 Górażdże 
(gmina Gogolin) 

- inna 
instalacja 

eksp. 485 100 485 100 485 100 

Razem moce przerobowe 
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Status instalacji* 
Wydajno ść instalacji [Mg/rok]  

lub wolna pojemno ść w przypadku 
składowisk [Mg] L.p. 

Rodzaj 
instalacji Nazwa instalacji  Adres instalacji 

wydzielona cz ęść 
inst. MBP 

w 2012 r. w 2017 r. w 2012 r.* w 2015 r. w 2017 r. 

  Instalacje 
termiczne 

          0 0 0 

  Cześć mech. 
MBP 

          179 000 110 000 110 000 

  Cześć biol. MBP           25 000 60 000 60 000 

  

Instalacje do 
odzysku 
odpadów 
zielonych 

          3 850 7 850 7 850 

  Składowiska           308 744 
wg 

wypełnienia 
wg 

wypełnienia 

 

* w przypadku składowisk odpadów wolna pojemność określona została na koniec 2010 r. 
** moc przerobowa instalacji zastępczej w przypadku awarii lub braku mocy przerobowych instalacji regionalnej 
1 – złożono wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku przez Remondis Opole Sp. z o.o. we wskazanej ilości; po uzyskaniu decyzji instalacja osiągnie status 
RIPOK 
2 – Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – w trakcie podpisywania umowy konsorcyjnej na jego powołanie – w zakresie RIPOK instalacja MBP zarządzana będzie przez Remondis Opole  
Sp. z o.o., natomiast składowisko i instalacja do odzysku odpadów zielonych zarządzane będą przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. 

 
 
 

objaśnienia:         

 RIPOK - instalacje eksploatowane na dzień 31.12.2011r., spełniające wymagania techniczne i przepustowości dla 120 tys. mieszkańców 

 

 
RIPOK po 
rozbudowie  
(do tego czasu 
inst. zastępcza) 

  
- instalacje eksploatowane na dzień 31.12.2011 r., nie spełniające wymagań technicznych i przepustowości dla 120 tys. mieszkańców ale przewidziane do rozbudowy na podstawie 
dec. środ. wydanej do 31.12.2011 r. 

  
RIPOK plan. 

 
- instalacje przewidziane do budowy na podstawie dec. środ. wydanej do 31.12.2011 r., które spełniać będą wymagania techniczne i przepustowości dla 120 tys. mieszkańców 

 zastępcza 
  
- instalacje eksploatowane na dzień 31.12.2011 r., nie spełniające wymagań technicznych i przepustowości dla 120 tys. mieszkańców, dla których nie przewiduje się działań 
dostosowawczych 
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7. ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH I ZAGOSPODAROWANYCH Z MIASTA 

OPOLA 

7.1 Ilość odebranych odpadów komunalnych w latach 2012 – 201 3 
W latach 2012 - 2013 na terenie Miasta Opola wytworzonych zostało łącznie odpowiednio 
45 334,826 [Mg] w 2012 r. i 47 324,27 Mg odpadów komunalnych, w tym odebranych 
odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) – 40 203,32 [Mg] (2012r.) oraz  
35 400,5 [Mg] (2013r.). Masa odpadów o kodzie 20 03 01 odebranych z terenu Miasta Opola 
w danym roku sprawozdawczym poddana innym niż składowanie procesom przetwarzania 
kształtowała się na poziomie 35 668,49 [Mg] 2012 r., a w 2013 r. – 35 234,40 [Mg], 
natomiast pozostała masa poddana składowaniu w roku 2012 wyniosła 4 534,83 [Mg],  
a w roku 2013 – 166,1 [Mg]. 
Ilość odpadów w niniejszej Analizie podano na podstawie Sprawozdania Prezydenta Miasta 
Opola z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 
oraz za rok 2013. Przedmiotowe dane zebrane zostały na podstawie kwartalnych informacji 
przekazanych przez poszczególne podmioty odbierające odpady, co w konsekwencji 
powinno przedstawiać rzeczywisty poziom wytwarzania odpadów komunalnych.  
Średni roczny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych (wyłącznie grupa 20)  
w latach objętych niniejszą analizą na jednego mieszkańca wyniósł odpowiednio  
370,4 kg/Mk dla 2012r. i 330,6 kg/Mk dla 2013r.  

7.1.1 Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie 

Według Sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi łączna masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych: 
papieru i makulatury, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2012 – 2013 wyniosła 
odpowiednio 3 996,5 Mg i 5 725,7 Mg. Zgodnie ze Sprawozdaniem za 2012 r. wykazana 
została zbiórka następujących frakcji na poziomie: 1 551,3 Mg papieru i makulatury,  
1 233,8 Mg szkła oraz 1 211,4 Mg tworzyw sztucznych. W 2013 r. w porównaniu do roku 
poprzedniego odnotowano wzrost ilości frakcji zbieranych selektywnie. Wielkości 
poszczególnych frakcji kształtowały się na poziomie: 2 431,0 Mg papieru i makulatury, 
1 691,7 Mg szkła oraz 1 603,0 Mg tworzyw sztucznych. 

Rysunek 7.1  Wyniki selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach 2012 - 2013 

0 500 1000 1500 2000 2500

2012 r.

2013 r.

papier i  makulatura

szkło

tworzywa sztuczne

 
                                                
6
 wg Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2012 r.  

7 wg Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2013 r. 
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7.1.2 Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  
w latach 2012 - 2013 wyniosła odpowiednio: 

Rysunek 7.2  Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych zebranych selektywnie w 2012 i 2013 r. 

 

Dla 2012 r. - 2 802,2 Mg, w tym: 
- przekazanych do składowania na składowisku odpadów   -        179,8 Mg 
- nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów  -   2 622,4 Mg 

93,6% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji zostały zagospodarowane  
w sposób innych niż unieszkodliwianie na składowisku. 
 
Dla 2013 r. – 5 645,2 Mg, w tym: 

- przekazanych do składowania na składowisku odpadów   -          68,8 Mg 
- nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów  -   5 576,4 Mg 

98,8% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji zostały zagospodarowane  
w sposób innych niż unieszkodliwianie na składowisku. 
 

7.1.3 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 

gminy 

Poniższe wartości określono na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu Prezydenta 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. i 2013 r. 
opracowanego na podstawie kwartalnych Sprawozdań przekazywanych przez podmioty 
odbierające odpady: 

• masa odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01)   

2012 r. - 40 203,32 [Mg]  

2013 r. - 35 400,50 [Mg]  

• masa odpadów zielonych (o kodach 20 02 01, 20 03 02)  

2012 r. -      179,80 [Mg] 

2013 r. -        68,80 [Mg]  
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• masa odpadów powstałych po mechaniczno – biologicznym przetworzeniu zmieszanych 
odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Opole przeznaczona do składowania 

2012 r. - 18 065,52 [Mg] 

2013 r. - 22 400,63 [Mg] 
 

Rysunek 7.3  Ilości odpadów zmieszanych i balastu powstałego po MBP w 2012 i 2013 r. 

 
 

7.2 Poziomy gospodarowania wybranymi rodzajami odpa dów osi ągni ęte w latach 

2012 – 2013  

Poniższy rozdział stanowi podsumowanie oceny wywiązania się z obowiązku uzyskania 
określonych prawem limitów gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności  
w zakresie:  

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 
do składowania, 

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło. 

Opierając się na sprawozdaniach o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za rok 2012  
i 2013, wstępnie można porównać efekty osiągnięte przed wprowadzeniem nowego systemu 
gospodarowania odpadami (2012 r.) i po jego wprowadzeniu.  

Obowiązek wprowadzenia wskazanych limitów stanowi implementację Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów […] (Dz. U. L. 2008.312.3.). Implementacja postanowień dyrektywy, w zakresie 
limitów, do ustawodawstwa krajowego nastąpiła poprzez dodanie art. 3b i 3c do ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 
152/2011, poz. 897). Konieczne do osiągnięcia limity wskazano w poniższej tabeli.  
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Tabela 7.1  Konieczne do osiągnięcia limity – terminy, podstawa prawna 

Rodzaj odpadu 
Termin 

osi ągni ęcia limitu 
Masa Podstawa prawna Poziom 

papier, metale, 
tworzywa sztuczne 
i szkło 

31 grudnia 2020r. co najmniej 
50%wagowo 

art.3b ust.1 pkt 1 
ustawy 

poziom recyklingu i 
przygotowania do 
ponownego użycia 

inne niż 
niebezpieczne 
odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

31 grudnia 2020r. co najmniej 
70%wagowo 

art.3b ust.1 pkt 2 
ustawy 

poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
i odzysku innymi 
metodami 

do 16 lipca 2013r. do nie więcej niż 
50% wagowo 

całkowitej masy* 

art.3c ust.1 pkt 1 
ustawy 

wagowo całkowitej 
masy odpadów 
komunalnych 
ulęgających 
biodegradacji 
przekazanych do 
składowania* 

odpady komunalne 
ulegające 
biodegradacji 
przekazywane do 
składowania  

do 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 
35% wagowo 

całkowitej masy* 

art.3c ust.1 pkt 2 
ustawy 

wagowo całkowitej 
masy odpadów 
komunalnych 
ulęgających 
biodegradacji 
przekazanych do 
składowania* 

* w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Zgodnie z zapisami w/w ustawy gminy zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło (jako odpady 
RECYKLINGOWE) oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania (jako odpady BIO). 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów RECYKLINGOWYCH 
określono w rozporządzeniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. 2012, poz. 645) i zestawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 7.2  Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia – papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło [%] (poziomy są liczone łącznie dla wszystkich frakcji odpadów komunalnych) 

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Poziomy ograniczenia deponowania odpadów BIO w stosunku do ilości tych odpadów w roku 
1995 [%] określono w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012, 
poz.676) i zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 7.3  Dopuszczalne poziomy składowania odpadów BIO w poszczególnych latach w stosunku do 
roku 1995 [%] 

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 
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Analizuj ąc wzory pozwalaj ące obliczy ć limity w zakresie odpadów recyklingowych  
i bio stwierdzi ć należy, iż nie zostały one wła ściwie skonstruowane mi ędzy innymi  
z nast ępujących powodów: 

−−−− przy obliczaniu poziomu recyklingu, do wyznaczenia parametru Mrpmts (łączna masa 
odpadów recyklingowych jaką faktycznie udało się zebrać i zagospodarować), we wzorze 
sprawozdania nie ma możliwości uwzględnienia odpadów surowcowych z podgrupy 19 12 
– powstałych z mechanicznej obróbki. Dopuszczenie tylko grup 15 i 20 zani ża 
rzeczywisty poziom recyklingu jaki gmina mo że osi ągnąć. 

−−−− przy obliczaniu łącznej masy wytworzonych odpadów recyklingowych Mwpmts, przyjmuje 
się uśrednioną dla województwa masę wytworzonych odpadów komunalnych przez 
jednego mieszkańca MwGUS. W ten sposób gminy, które w rzeczywistości wytworzyły w 
roku mniej odpadów na jednego mieszkańca zmuszone są odnosić swoje wyniki 
recyklingu do zawyżonej i nieprawdziwej dla nich ilości potencjalnie wytwarzanych 
odpadów recyklingowych. W szczególności gminy wiejskie, wytwarzające mało odpadów, 
będą miały trudności z osiągnięciem wymaganych poziomów w zakresie odpadów 
recyklingowych. Natomiast duże miasta, wytwarzające znacznie więcej odpadów niż 
średnia wojewódzka, mogą mieć ułatwione wywiązywanie się z postawionych limitów. 

−−−− przy obliczaniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 
1995 r. (OUB1995) uwzględnia się różne dla terenów miejskich i wiejskich wskaźniki 
wytwarzania tych odpadów wynoszące 155 lub 47 kg na osobę. W ten sposób gminy 
wiejskie mog ą mieć zdecydowanie wi ększe trudno ści z wywi ązaniem si ę ze swoich 
limitów , ponieważ ilość odpadów bio dopuszczona do składowania jest dla nich 
zdecydowanie mniejsza. W szczególności dotyczyć to może terenów wokół miast, które 
obecnie charakteryzują się taką samą ilością wytwarzanych odpadów jak te miasta.  

−−−− masę odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych 
odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań […] przekazanych 
do składowania należy według wzoru pomnożyć przez zawarty w nich średni udział 
odpadów ulegających biodegradacji wynoszący 0,52. Rozpatrując tę składową wzoru 
należy poddać analizie dwie wydzielone na sicie w części mechanicznej instalacji frakcje: 
 

1) frakcja < 80mm (biodegradowalna); 
2) frakcja > 80mm (kaloryczna). 

 
Ocenia się, że o ile we frakcji <80mm (biodegradowalnej), jeśli nie będzie ona 
dostatecznie ustabilizowana (nie będzie spełniać kryteriów rozporządzenia o MBP - m.in. 
wartość AT4 jest większa niż 10 mg O2/g suchej masy), udział bioodpadów faktycznie 
może wynosić 52%, to we frakcji nadsitowej (>80mm) udział bioodpadów jest 
zdecydowanie mniejszy niż 52% i może wynosić 15-25%. Użyty wskaźnik 52% względem 
frakcji powyżej 80mm jest zdecydowanie za wysoki. W ten sposób deponując odpady 
nadsitowe wykazuje się deponowanie frakcji biodegradowalnej, choć w rzeczywistości jej 
ilość jest zdecydowanie mniejsza. 

Osiągnięte poziomy zagospodarowania odpadów przez Miasto Opole: 

1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania wyniósł: 

- w 2012 r. - 18,3% 

- w 2013 r. - 46,02 % (I półrocze), 48,01 (II półrocze) 

2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych  
z terenu gminy wyniósł: 

- w 2012 r. - 11,9% 
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- w 2013 r. - 15,79% 

3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z 
terenu gminy odpadów komunalnych wyniósł: 

- w 2012 r. - 67,9% 

- w 2013 r. - 96,53% 

W zakresie wszystkich wymaganych poziomów Miasto Opole wywiązało się z limitów. 
Ocenia się, że w następnych latach, dzięki rozbudowie części biologicznej instalacji będzie 
mogła wywiązać się z wyższych poziomów ograniczenia bio do składowania. Podstawowym 
ułatwieniem w tym zakresie będzie jednak miejski charakter gminy, determinujący większe 
ilości odpadów dopuszczone do składowania. 

Ocenia się, że nie uniknie się jednak trudności w tym zakresie. Pierwszym jest 
niedoskonałość wzorów sprawozdań gminnych (rocznych) i od podmiotów (kwartalnych) oraz 
rozporządzeń określających i przeliczających te poziomy. Kontrowersyjne jest między innymi 
przyjęcie wskaźnika udziału odpadów ulegających biodegradacji w balaście powstałym po 
przetworzeniu odpadów zmieszanych. Użyty wskaźnik 52% względem frakcji powyżej 80mm 
jest zdecydowanie za wysoki. Również narzucone przez Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
wytworzonych w 1995 r. w sposób nierówny traktują tereny miejskie i wiejskie. Osiągnięciu 
limitów może pomóc miastu rozwój instalacji przetwarzania odpadów.  

 

Przeprowadzona analiza wykazała, że w zakresie odpadów recyklingowych miasto 
potencjalnie jest w stanie wypełnić limity na najbliższe lata. Korzystnym rozwiązaniem jest 
selektywna zbiórka odpadów do pojemnika z żółtą klapą zapewniająca zdecydowany wzrost 
ilości surowca. Szacuje się, że docelowo (przy limicie 50%) potrzebne jest zebranie i 
zagospodarowanie około 60-70 kg na mieszkańca odpadów recyklingowych. 

W zakresie odpadów biodegradowalnych, ogólnie zdecydowanie łatwiej osiągnąć limity 
gminom miejskim lub miejsko-wiejskim. Przyczyną tej sytuacji jest między innymi nierówne 
traktowane terenów miejskich i wiejskich we wskaźnikach ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji w 1995 r. Rozbudowa części biologicznej instalacji 
MBP powinna zdecydowanie wpłynąć na poprawę w osiąganych poziomach. 

W celu wywiązania się z poziomów ograniczenia bio do składowania potrzebne są działania 
różnokierunkowe, nastawione nie tylko na odpady ulegające biodegradacji, obejmujące: 

a. ograniczenie strumienia wytwarzanych odpadów poprzez promowanie 
przydomowych kompostowników; 

b. ograniczanie strumienia odpadów komunalnych zmieszanych trafiającego na 
instalację MBP, np. poprzez: zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów do 
pojemnika z żółtą klapą i innych odpadów,  

c. ograniczanie ilości balastu powstałego z przetwarzania odpadów komunalnych 
zmieszanych, np. poprzez: kierowanie większego strumienia frakcji podsitowej do 
stabilizacji tlenowej w systemach zamkniętych, oraz większe zagospodarowywanie 
frakcji kalorycznej (nadsitowej) jako komponentów paliwa alternatywnego RDF. 

Ocenia się, że dopiero szereg uzupełniających się działań pozwoli w sposób bardziej pewny 
myśleć o wywiązaniu się z docelowego poziomu 35% ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
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8. ANALIZA POTRZEB INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

8.1 Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarowania o dpadami komunalnymi w Regionie Centralnym okre ślone w WPGO 2012 

Poniżej zestawienie inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanych na terenie Miasta Opole. Inwestycje te nie 
zostały zrealizowane w podanym czasie. 
 

Tabela 8.1  Harmonogram i koszt realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Regionie Centralnym 

Koszty (tys. zł) 
L.p.  Nazwa zadania Jednostka odpowiedzialna Okres 

realizacji ogółem 2012 – 2014 2015 – 2017 
Źródła 

finansowania 

1. Realizowane/planowane inwestycje: 

Budowa sortowni odpadów komunalnych 
selektywnie gromadzonych w Opolu 

1. 
hala sortowni wraz z linią technologiczną sortowniczą  
i prasą kanałową 

REMONDIS Opole Sp. z o.o.,  
Al. Przyjaźni 9,  
45-573 Opole  

do końca 2013 ok. 15 mln zł ok. 15 mln zł 0 pożyczki, kredyty, 
środki własne 

Budowa systemu biologicznej stabilizacji 
odpadów w Opolu w ramach Regionalnego 
Centrum Gospodarki Odpadami 

bioreaktory zlokalizowane w hali o konstrukcji stalowej 

system z oczyszczaniem powietrza procesowego 

2. 

plac dojrzewania pośredniego i końcowego 

REMONDIS Opole Sp. z o.o.,  
Al. Przyjaźni 9,  
45-573 Opole 

do końca 2013 ok. 40,5 mln zł ok. 40,5 mln zł 0 pożyczki, kredyty, 
środki własne 
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8.2 Zrealizowane działania w zakresie gospodarowani a odpadami komunalnymi  

W latach 2011 – 2012 firma Remondis Opole Sp. z o. o. prowadziła rozbudow ę  
i doposa żenie sortowni w zakresie Instalacji do segregacji o dpadów zbieranych 
selektywnie w Opolu . W ramach nakładów bieżących sortownia została wyposażona w: 

- kabinę sortowniczą; 
- szarparkę do worków z odpadami selektywnie zebranymi. 

Zmodernizowano również boksy magazynowania odpadów zbieranych w sposób selektywny 
oraz bel gotowych surowców. 

W I kwartale 2014 r. zakończono również 
budow ę kwatery składowiska odpadów  
funkcjonującego w ramach Centrum 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
„REMKOM”. Kwatera składowania jest 
ostatnim ogniwem w łańcuchu postępowania  
z odpadami. Żywotność kwatery zależy 
głównie od ilości i składu deponowanych 
odpadów. Dzięki posiadanym instalacjom do 
przetwarzania odpadów ilość składowanych 
odpadów ograniczy się do 30% dotychczas 
umieszczanych w kwaterze. Oznacza to, że 
Centralny region Gospodarowania Odpadami 
zabezpiecza miejsce do utylizacji odpadów na 
następne 20 lat. 

W III i IV kwartale 2012 r. w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odzysk i energetyczne 
wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowiska odp adów komunalnych  
w Opolu ” zrealizowano zadanie polegające na doposażeniu składowiska odpadów w 
instalacje biogazowe, wykonane poprzez przyłącze gazu do działającego już kontenera 
ssawnego, obsługującego kwaterę nr 1. 

W latach 2008 – 2013 podjęte zostały 
działania zmierzające do uruchomienia 
magazynu odpadów niebezpiecznych , 
stanowiącego element Centrum 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego przy ul. Podmiejskiej. 
Pierwsze działania w kierunku uruchomienia 
magazynu podjęto w 2008 r. w ramach 
których wykonano fundament przyłącza, 
zbiornik na odcieki, nasyp ziemny. II etap 
realizacji wykonany został w II – IV kwartale 
2013 r. w zakresie którego wykonano 
budynek magazynu wraz z wyposażeniem, 
nawierzchnię wokół budynku oraz drogę 
dojazdową.  
I etap inwestycji został sfinansowany ze środków GFOŚiGW oraz środków własnych Spółki, 
natomiast koszty II etapu pokryły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz środki własne Spółki.  
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8.3 Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „R EMKOM” 

W 2012 r. na podstawie umowy powstało 
Konsorcjum zawarte pomiędzy Zakładem 
Komunalnym Sp. z o. o., a REMONDIS Opole 
Sp. z o. o. zarządzające Centrum 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
„REMKOM”. Celem „REMKOM” jest realizacja 
obowiązków ustawowych dotyczących 
zagospodarowania odpadów komunalnych,  
a zwłaszcza redukcji składowania masy 
odpadów biodegradowalnych w strumieniu 
odpadów komunalnych zgodnie  
z wyznaczonymi przez prawo poziomami  
w tym zakresie.  

„REMKOM” w ramach działalności Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych: 
- Wykonuje usługi w zakresie zagospodarowania i odzysku odpadów: komunalnych 

zmieszanych, opakowaniowych, wielkogabarytowych, wysegregowanych odpadów 
ulegających biodegradacji, komunalnych po mechanicznej obróbce.  

- Produkuje: paliwo alternatywne, polepszacze gleby, energię elektryczną z biogazu. 

- Odzyskuje: frakcję BIO, frakcje palne. 

 
Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zlokalizowane jest w południowej 
części miasta Opola, przy ul. Podmiejskiej, w dzielnicy Groszowice. Na Centrum składają 
się: Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, kompostownia, linia kruszenia gruzu 
budowlanego, magazyn materiałów niebezpiecznych, niecki składowiska odpadów.  
  Na terenie Centrum realizowany jest aktualnie projekt polegający na rozbudowie 
instalacji MBP, stanowiący zadania określone w WPGO 2012. Inwestycja zlokalizowana jest 
na działce 26/6 oraz na części działek 26/5 i 26/4 w obrębie ewidencyjnym 0058 – 
Groszowice, k. m. 1. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizację Projektu wynosi 
3,16 ha. Teren realizacji inwestycji z trzech stron (od strony północnej, południowej i 
zachodniej) graniczy z obszarem Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych. Od 
strony wschodniej inwestycja graniczy z terenem Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych 
należącym do Spółki. 
Projekt polega na rozbudowie części mechanicznej  MBP, która składa się z sortowni 
odpadów komunalnych zmieszanych z linią wytwarzania paliw alternatywnych, oraz części 
biologicznej  poprzez stworzenie obiektu kompostowni tunelowej o docelowej wydajności do 
60 000 Mg/rok zastępującej dotychczasową kompostownię pryzmową (część biologiczną 
MBP). W ramach Projektu, realizowanego w kilku etapach, planowane jest poniesienie 
nakładów związanych m.in. z następującymi elementami infrastruktury: 
1) utworzenie 10 tuneli (komór zamkniętych), w których odbywać się będzie proces 

stabilizacji tlenowej, 
2) biofiltr oczyszczający gaz z procesu stabilizacji, 
3) sito wraz z zasiekami na przesianą frakcję stabilizatu <20mm, 
4) taśmociąg zamknięty transportujący frakcję organiczną z Zakładu Produkcji Paliw 

Alternatywnych do tuneli, 
5) zbiorniki technologiczne na wodę wykorzystaną w procesie tlenowej stabilizacji, 
6) drogi wewnętrzne i miejsca parkingowe, 
7) urządzenia i maszyny pomocnicze, sieci technologiczne, 
8) przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz 

sieci elektroenergetycznej. 
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W wyniku realizacji Projektu powstanie instalacja umożliwiająca biologiczne przetworzenie 
odpadów komunalnych, w tym: 

• odpadów biodegradowalnych pochodzących z Zakładu Produkcji Paliw 
Alternatywnych, 

• zmieszanych odpadów biodegradowalnych pochodzących spoza Zakładu Produkcji 
Paliw Alternatywnych, 

• odpadów zielonych ze zbiórki selektywnej. 

Realizacja Projektu pozwoli na zagospodarowanie odpadów komunalnych z Regionu 
Centralnego, ustanowionego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 
na lata 2012 – 2017 (dalej: Plan), poprzez przetworzenie na stabilizat oraz na kompost 
nieodpowiadający wymaganiom. Ponadto Spółka przewiduje, iż w trakcie eksploatacji 
instalacji mogą być także wytwarzane niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych oraz 
odpadów innych niż niebezpieczne. 

Wytworzone produkty instalacji, przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia poprzez 
składowanie, będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia  
w zakresie gospodarowania odpadami. 
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Rysunek 8.1  Schemat technologiczny istniejącej części mechanicznej MBP 
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Rysunek 8.2 Schemat technologiczny istniejącej części biologicznej MBP 
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Opis procesu technologicznego cz ęści biologicznej  
Planowane do zastosowania w Projekcie rozwiązania techniczne dostosowane będą do 
przetwarzania zarówno frakcji powstających w instalacji do mechanicznego przetwarzania, 
jak i frakcji dowożonych do zakładu przez zewnętrzne podmioty (w tym frakcji odpadów 
nadających się do biologicznego przetwarzania zbieranych selektywnie, np. odpadów 
zielonych, kuchennych, spożywczych).  
Proces technologiczny dotyczący przetwarzania odpadów w części biologicznej MBP 
zakłada tlenową stabilizację, w trakcie, której będą zachodzić dwa procesy, tj. mineralizacji  
i humifikacji. Proces mineralizacji biomasy w warunkach tlenowych przebiega w dwóch 
etapach: 

• hydrolizy głównych składników znajdujących się w odpadach, która przebiega przy 
udziale wody, a jej wynikiem są proste produkty rozkładu, 

• zasadniczej mineralizacji, w wyniku której powstają mineralne produkty gazowe takie 
jak dwutlenek węgla oraz inne składniki utlenienia. 

Proces humifikacji zostanie zorganizowany w technologii zamkniętej tunelowej, tj.  
z zastosowaniem kubaturowych obiektów budowlanych, w których w kontrolowanych 
warunkach następuje przetwarzanie odpadów organicznych. W technologii tej materiał 
przechodzi kolejno 3 fazy:  

• faza intensywnego kompostowania ze znacznym wzrostem temperatury, higienizacją 
wsadu oraz intensywnymi przemianami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi,  

• faza stabilnego kompostowania ze spadkiem temperatury i utrzymaniem wysokiej 
intensywności przemian biologicznych oraz  

• faza dojrzewania, podczas której poszczególne procesy dobiegają końca, 
temperatura spada i powstaje stabilny biologicznie materiał. 

Po ok. 2 tygodniach aktywnego napowietrzania w zamkniętych tunelach, materiał 
przewożony będzie z tunelu do tunelu, w celu mechanicznego rozluźnienia i wymieszania 
stabilizatu. Proces stabilizacji zostanie zakończony po osiągnięciu przez stabilizat jednego z 
następujących parametrów: 

• straty prażenia stabilizatu będą mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla 
organicznego będzie mniejsza niż 20% suchej masy, lub 

• ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach, 
mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego, będzie większy niż 
40%, lub 

• wartość AT4 będzie mniejsza niż 10 mg O2/g suchej masy. 
Po zakończeniu procesu technologicznego, odpad poddawany będzie przesiewaniu na sicie 
o średnicy oczek 20 mm, w wyniku czego powstanie kompost nieodpowiadający 
wymaganiom (przesiew) oraz inne niewymienione odpady (odsiew).  
Należy podkreślić, iż kompostowanie w systemach zamkniętych znacząco skraca czas 
kompostowania w porównaniu z technologią pryzmową lub technologią w halach oraz 
ogranicza niemal całkowicie uciążliwość odorową, która występuje w czasie pierwszej fazy 
przetwarzania (intensywnych przemian) w przypadku zastosowania technologii otwartej 
(pryzmy). Dwie pierwsze fazy kompostowania, które w technologii pryzmowej trwają około  
2 miesięcy, w przypadku technologii tunelowej skracane są, dzięki realizacji tych faz  
w zamkniętych tunelach, do około 2 tygodni. Ponadto, zastosowanie zamkniętych tuneli 
pozwala na ujęcie wszystkich odcieków oraz umożliwia wyłapanie i zneutralizowanie 
powietrza procesowego przed uwolnieniem do atmosfery (za pomocą biofiltrów 
umieszczonych na tunelach kompostowych). 
Realizacja rozbudowy instalacji MBP realizuje potrzebę przetwarzania biodegradowalnych 
odpadów komunalnych wynikającą w pierwszym rzędzie z regulacji Unii Europejskiej. 
Przedmiotowa instalacja pozwoli również na efektywne przetworzenie wszystkich odpadów  
o charakterze biodegradowalnym. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwoli również 
na minimalizację oddziaływania zakładu na środowisko oraz uciążliwość dla społeczeństwa. 
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8.4 Budowa sortowni odpadów komunalnych selektywnie  gromadzonych w Opolu 

  Zgodnie z listą zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Regionie Centralnym określoną w WPGO 2012, na terenie Opola przewiduje 
się budowę sortowni odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w Opolu. Inwestycja 
realizowana ma być przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. oraz zgodnie z Kartą Informacyjną 
Przedsięwzięcia (EcoLex, luty 2014 r.) przewiduje się następujące parametry 
charakterystyczne inwestycji: 
1) budowa sortowni odpadów zbieranych selektywnie w ilości do 20 000 Mg/rok wraz z 

częścią socjalno-biurową i infrastrukturą techniczną w obrębie Miejskiego Składowiska 
Odpadów przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, na działkach nr 1/31 i 1/29, obręb 0058-
Groszowice, 

2) Przedsięwzięcie będzie obejmować: 
• budowę jednokondygnacyjnej hali sortowni odpadów zbieranych selektywnie o 

powierzchni ok. 2 700 m2, wysokości około 12 m, z wydzielonymi w hali miejscami 
czasowego magazynowania odpadów przed i po segregacji, 

• budowę obiektu socjalnego o powierzchni zabudowy około 190 m2, 
• budowę obiektów towarzyszących o powierzchni zabudowy ok. 45 m2 
• budowę infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów, chodników i placów 

manewrowych o łącznej powierzchni utwardzonej około 4 500 m2. 
3) Linię technologiczną będą tworzyć m.in. linia podawcza z szarparką worków, przenośniki 

zadające i odbierające segregowane odpady z/do sita bębnowego lub kaskadowego 
oraz prasy kanałowej, moduły do zautomatyzowanego sortowania pneumooptycznego 
oraz kabina sortownicza do sortowania manualnego. Zostaną wydzielone również 
miejsca tymczasowego magazynowania odbieranych odpadów zbieranych selektywnie 
przewidzianych do sortownia, sprasowanych bel odzyskanych surowców wtórnych oraz 
balastu. 

 
Rysunek 8.3  Lokalizacja planowanej sortowni odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych [KIP, 

EcoLex, luty 2014 r. 
Ocenia się, że zrealizowanie przedmiotowej inwestycji wypełni wymagania potrzeb 
inwestycyjnych w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób 
selektywny (pojemnik z żółtą klapą) na terenie Miasta Opole. 
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9. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 
RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 W roku 2012 koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, oraz ich późniejszego przekazania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 
ponosili przedsiębiorcy. Właściciele nieruchomości w 2012 r. obowiązani byli do zawarcia 
umowy na odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości z podmiotem 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. 
Opłaty pobierane przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości 
uzależnione były przede wszystkim od rodzaju (wielkości) oraz częstotliwości opróżniania 
pojemnika. Należy zaznaczyć, iż ostateczna kwota, jaką płacili właściciele nieruchomości za 
odbiór odpadów w 2012 r. wynikała z umów, które zawierali z podmiotami odbierającymi 
odpady i nie była jawna. 

 Od 1 lipca 2013 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, które w 
radykalny sposób zmieniły model postępowania z odpadami komunalnymi. Istotna zmiana 
zakresu obowiązków Gmin, a także samego systemu gospodarki odpadami, wpłynęła na 
koszty stworzenia oraz obsługi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Art. 6c ustawy wprowadził podział na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy – zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od tej kategorii właścicieli 
ma charakter obligatoryjny. Natomiast Rada Gminy mogła podjąć uchwałę o odbieraniu 
odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (będą to najczęściej nieruchomości, na których 
wykonywana jest działalność gospodarcza).  
Rada Miasta Opola Uchwałą nr XXXIV/531/12 z dnia 29 listopada 2012 r. podjęła uchwałę  
w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ze względu na powyższe, właściciele 
wszystkich nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są 
położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo 
tego, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, może 
być przeznaczona tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które to koszty obejmują: 

• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

• tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

• koszt wyposażenia w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, 

• obsługę administracyjną tego systemu. 

Ponad powyższe gmina obowiązana jest do ponoszenia także innych kosztów systemu,  
np. prowadzenia społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej. 

Schemat najistotniejszych kosztów wchodzących w nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi przedstawiono na poniższym schemacie. 
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Rysunek 9.1  Najważniejsze elementy systemu gospodarki odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013r. 

Np. na podstawie GUS
Morfologia, wskaźniki jednostkowe 

nagromadzenia

WPGO, technologia 

zagospodarowania

Prognoza demograficzna
Prognoza strumienia 

odpadów

Koszty zagospodarowania 

odpadów

Założenia w zakresie organizacji 

odbioru odpadów

Założenia w zakresie kosztów i 

zysku firmy odbierającej odpady

Koszty odbioru 

odpadów z 

nieruchomości 

zamieszkałych

Koszty PSZOK-ów, 

administracja systemu

Użyczenie pojemników, 

usługi dodatkowe, edukacja

Założenia w zakresie etatyzacji, 

płac, kosztów materiałowych, 

itp.

KOSZTY WCHODZĄCE W OPŁATĘ ZA ZAGOSPODAROWANIE                         

(w podziale na firmy i mieszkańców)

KOSZTY CAŁEGO SYSTEMU

Kary za limity

Koszty odbioru 

odpadów z 

nieruchomości 

niezamieszkałych

 
Źródło: Opracowanie własne  

Najistotniej na koszt systemu transportu i zagospodarowania odpadów w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wpływa jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów (w kg na 
jednego mieszkańca na rok).  
Do zmiennych wpływających na koszt odbioru odpadów należy ponadto odległość od 
składowiska, która generuje relatywnie wysokie koszty pracy. Silny wpływ na koszty odbioru 
odpadów wywiera również udział zabudowy jednorodzinnej w całości zabudowy. Zbiórka na 
obszarach z większym udziałem zabudowy jednorodzinnej jest wyraźnie droższa niż  
w zabudowie wielorodzinnej, co jest m.in. spowodowane większą liczbą przystanków 
niezbędnych do wypełnienia śmieciarki. W oparciu o szereg wykonanych analiz i kalkulacji 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szacuje się, iż największy udział  
w kosztach nowego systemu ma koszt odbioru i transportu odpadów oraz koszty 
zagospodarowania odpadów. Szacunkowe udziały kosztów w nowym systemie gospodarki 
odpadami w 2013 r. przedstawiono na poniższym wykresie. 

Rysunek 9.2  Przykładowy szacunkowy udział kosztów w nowym systemie gospodarki odpadami 
w 2013 r. 
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Z uwagi na 2012 rok, a co za tym idzie posiadanie przez właścicieli nieruchomości 
indywidualnych umów z podmiotami prowadzącymi odbiór odpadów komunalnych utrudnione 
jest pozyskanie szczegółowej informacji, w zakresie kosztów poniesionych  
w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 
komunalnych. 
Zgodnie z informacją przekazaną przez WITGK Urzędu Miasta Opola koszty poniesione w 
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez Miasto Opole w 2013 r. kształtują 
się następująco:  
 
A) I półrocze: 
1. rozliczenie umowy za selektywna zbiórkę          24 158,82 zł 
2. organizacja mobilnej zbiórki             35 637,60 zł 
3. zbiórka odczynników ze szkół                2 194,00 zł 
4. odbiór leków i termometrów            18 674,28 zł 
 
B) II półrocze 
1. odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów 

komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze I, II, 
III oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych    3 228 503,40 zł 

2. prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
              187 000,00 zł 

3. przetwarzanie odpadów dostarczonych przez Przedsiębiorcę   3 684 220,73 zł 
4. rozliczenie umowy za selektywną zbiórkę          28 028,35 zł 
5. odbiór leków i termometrów            20 640,15 zł 
 
Rozpoczęcie funkcjonowania z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym zwolnienie właścicieli 
nieruchomości z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych  
z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie oraz pobieranie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości za przejęcie 
powyższych obowiązków, pozwoliło na określenie rzeczywistych kosztów związanych  
z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów w 2013 r. 
Zarządzanie odpadami, w sposób uwzględniający wymagania ochrony środowiska, stanowi 
obecnie jeden z najtrudniejszych problemów środowiskowych i gospodarczych. Selektywna 
gospodarka odpadami ukierunkowana na zbiórkę selektywną oraz recykling odpadów ma 
charakter priorytetowy, a działania wymagają znacznych nakładów finansowych  
i organizacyjnych. 
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10. WYTYCZNE DALSZEGO KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA OPOLA 
 
 W ramach analizy uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 
zidentyfikowano szereg problemów związanych z odbiorem odpadów komunalnych od 
mieszkańców i z nieruchomości niezamieszkałych. Poniżej zestawiono poszczególne 
problemy oraz wstępne propozycje działań zmierzających do ich rozwiązania. 
 
W zakresie stawek opłat  
 

WWnniioosskkii   

11..  PPrrzzyyjjęęttoo  rróóżżnnee  wwsskkaaźźnniikkii  rróóżżnniiccuujjąąccee  ssttaawwkkęę  ooppłłaattyy  zzaa  ggoossppooddaarroowwaanniiee  ooddppaaddaammii  
kkoommuunnaallnnyymmii  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  pprroowwaaddzzeenniiaa  zzbbiióórrkkii  ww  ssppoossóóbb  sseelleekkttyywwnnyy  ii  nniieesseelleekkttyywwnnyy  
ddllaa  nniieerruucchhoommoośśccii,,  nnaa  kkttóórreejj  zzaammiieesszzkkuujjąą  mmiieesszzkkaańńccyy  ii  nnaa  kkttóórreejj  nniiee  zzaammiieesszzkkuujjąą  
mmiieesszzkkaańńccyy,,  aa  ppoowwssttaajjąą  ooddppaaddyy  kkoommuunnaallnnee..  PPrrzzyyjjęęttyy  wwzzrroosstt  ooppłłaattyy  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  
pprroowwaaddzzeenniiaa  nniieesseelleekkttyywwnneejj  zzbbiióórrkkii  ddllaa  nniieerruucchhoommoośśccii,,  nnaa  kkttóórreejj  zzaammiieesszzkkuujjąą  
mmiieesszzkkaańńccyy  kksszzttaałłttuujjee  ssiięę  nnaa  ppoozziioommiiee  5566%%  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  wwyyssookkoośśccii  ooppłłaattyy  pprrzzyyjjęętteejj  
ddllaa  sseelleekkttyywwnneeggoo  zzbbiieerraanniiaa..    

22..  DDllaa  nniieerruucchhoommoośśccii,,  nnaa  kkttóórryycchh  nniiee  zzaammiieesszzkkuujjąą  mmiieesszzkkaańńccyy,,  aa  ppoowwssttaajjąą  ooddppaaddyy  
kkoommuunnaallnnee  wwaarrttoośśćć  ttaa  wwyynnoossii  4466%%..  OOcceenniiaa  ssiięę,,  żżee  pprrzzyyppuusszzcczzaallnniiee  pprrzzyyjjęęttaa  wwiieellkkoośśćć  
4466%%  rróóżżnniiccyy  ssttaawweekk  zzaa  ppoojjeemmnniikk  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  sseelleekkttyywwnneeggoo  ii  nniieesseelleekkttyywwnneeggoo  
zzbbiieerraanniiaa  jjeesstt  zzaa  mmaałłaa..  PPrroobblleemmeemm  ssąą  ssyyttuuaaccjjee,,  kkiieeddyy  pprrzzyy  zzaałłoożżeenniiuu  sseelleekkttyywwnneejj  zzbbiióórrkkii  
ssuummaarryycczznnyy  kkoosszztt  ooddbbiioorruu  wwsszzyyssttkkiicchh  ffrraakkccjjii  ((zz  nniieerruucchhoommoośśccii  nniieezzaammiieesszzkkaałłeejj))  mmoożżee  
bbyyćć  wwyyżżsszzyy  nniiżż  ww  ssyyttuuaaccjjii  nniieesseelleekkttyywwnneeggoo  zzbbiieerraanniiaa..  TTaakkiiee  zzjjaawwiisskkoo  wwyywwoołłuujjee  eeffeekktt  
ooddwwrroottnnyy,,  nniieecchhęęćć  ddoo  sseelleekkttyywwnneeggoo  zzbbiieerraanniiaa..    

  
 
Rekomenduje się zastosowanie większej różnicy między stawką przy selektywnym  
a nieselektywnym zbieraniu odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałej. Wstępne 
symulacje miesięcznej opłaty dla tej samej nieruchomości wskazują, że sumaryczny koszt 
odbioru wszystkich pojemników przy selektywnej zbiórce może być większy niż koszt odbioru 
tylko pojemników z odpadami zmieszanymi. W szczególności taka sytuacja może wystąpić  
w przypadku mniejszych nieruchomości, gdzie ilość tygodniowa wytwarzanych odpadów (na 
podstawie średniej ilości odpadów określonej w §7 nowego Regulaminu) jest niewielka.  
W celu optymalnego wyboru zwiększonej stawki za nieselektywne zbieranie, zaleca się 
przeprowadzenie różnorodnych symulacji, uwzględniających: 
- rodzaj nieruchomości; 
- różne wielkości (małe i duże) parametrów opisujących nieruchomość; 
- różne częstotliwości odbioru odpadów przewidziane w uchwale w sprawie sposobu  
i zakresu świadczenia usług. 
Wynikiem prac powinna być zmiana uchwały w sprawie […] ustalenia stawki opłaty. 
 
 Nieco innym rozwiązaniem, w przypadku kosztu wywozu i zagospodarowania 
odpadów generowanych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy 
może być zastosowanie opłaty wył ącznie za pojemnik na odpady komunalne 
zmieszane . W ten sposób unikamy sytuacji kiedy opłata za selektywną zbiórkę jest wyższa 
niż za brak segregacji. Natomiast w stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne 
zmieszane wkalkulowany jest odbiór i zagospodarowanie odpadów z pozostałych 
pojemników, zbiórkę których przewiduje system. Taki sposób zastosowało Miasto Wrocław 
(Uchwała Nr XLII/978/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie 
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metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek te opłaty). 
Wynikiem prac powinna być zmiana uchwały w sprawie […] ustalenia stawki opłaty. 
 
W zakresie optymalnego doboru wielko ści pojemników dla danej nieruchomo ści  
 

WWnniioosskkii   

11..  WWddrroożżeenniiee  ssyysstteemmuu  ww  IIII  ppoołłoowwiiee  22001133  rr..  wwyykkaazzaałłoo  zznnaacczznnee  pprroobblleemmyy  zz  ddoobboorreemm  
ooppttyymmaallnneejj  ppoojjeemmnnoośśccii  ppoojjeemmnniikkóóww  ddllaa  ddaanneejj  nniieerruucchhoommoośśccii..  OObbjjaawweemm  tteeggoo  bbyyłłaa  
zznnaacczznnaa  lliicczzbbaa  zzłłoożżoonnyycchh  kkoorreekktt  ddeekkllaarraaccjjii,,  wwsskkaazzuujjąąccyycchh  ppoottrrzzeebbęę  wwyymmiiaannyy  
ppoojjeemmnniikkóóww  nnpp..  nnaa  wwiięękksszzee..  MMoożżnnaa  mmóówwiićć  oo  dduużżeejj  rroottaaccjjii  ppoojjeemmnniikkóóww  ww  rraammaacchh  
nniieerruucchhoommoośśccii..  SSyysstteemm  zzeezzwwaallaa  bboowwiieemm  mmiieesszzkkaańńccoomm  bbeezz  ooggrraanniicczzeeńń  nnaa  zzmmiiaannęę  
ppoojjeemmnnoośśccii  ppoojjeemmnniikkóóww..  WW  mmoommeenncciiee  ssttwwiieerrddzzeenniiaa,,  żżee  ppoossiiaaddaannyy  ppoojjeemmnniikk  jjeesstt  zzaa  
mmaałłyy  lluubb  zzaa  dduużżyy  mmiieesszzkkaanniieecc  zzggłłaasszzaa  ppoottrrzzeebbęę  wwyymmiiaannyy  ppoojjeemmnniikkaa  ii  nnaassttęęppuujjee  
rreeaalliizzaaccjjaa  zzggłłoosszzeenniiaa..  

  
 
Ocenia się, że stwierdzony problem z doborem optymalnej pojemności pojemników dla danej 
nieruchomości (duża liczba korekt deklaracji, wskazujących potrzebę wymiany pojemników) 
ma swoje głębsze przyczyny, obejmujące kilka elementów stworzonego systemu odbioru 
odpadów na terenie Opola. Wśród głównych rzeczywistych problemów należy wymienić: 

1) Brak jednoznacznie opisanej w Regulaminie metody wyznaczenia przez właściciela 
nieruchomości pojemności pojemników jaką powinien postawić. 

2) Brak systemowych rozwiązań mobilizujących mieszkańców do prowadzenia 
selektywnej zbiórki, efektem czego jest nadal duża ilość powstających odpadów 
zmieszanych, która nie mieści się w postawionym pojemniku; 

3) Brak systemowych rozwiązań pozwalających odebrać większą ilość odpadów 
gromadzonych selektywnie (np. do pojemnika żółtego), która nie mieści się w 
postawionym pojemniku. 

 
Ad 1) Brak jednoznacznie opisanej w Regulaminie met ody wyznaczenia przez 

właściciela nieruchomo ści pojemno ści pojemników jak ą powinien postawi ć. 
 
Zapisy obowiązującego, jak też nowego Regulaminu (jaki będzie obowiązywał od 2015 
roku), określają między innymi: 
- średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzaną na nieruchomościach w okresie 

tygodnia (np. 60 l/os, 10 l/pracownika); 
- minimalną pojemność pojemników na poszczególne rodzaje odpadów gromadzone na 

terenie nieruchomości (np. pojemnik żółty – min. 60 l). 
W praktyce zapisy te pozwalają właścicielowi ustalić tylko, że na jego nieruchomości 
powinien postawić przynajmniej np. jeden pojemnik 60 litrowy żółty. Nie wie on natomiast jaki 
powinien być faktyczny pojemnik, dobrany do rzeczywistej wielkości nieruchomości (patrz 
poniższy schemat).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimalny 
pojemnik 

Ilość wytworzonych 
odpadów 

Zapotrzebowanie 
na pojemnik dla 
nieruchomości 

 
np. żółty 60 l 

60 l/osobę 
tygodniowo ? 

Brak metody 
obliczeniowej 
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Regulamin w § 6.4 stwierdza jedynie, że „Pojemność pojemników powinna być dostosowana 
do ilości i częstotliwości wywozu odpadów w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnienie 
oraz przeciążenie pojemnika”. Uwzględniając, że stosowane są różne częstotliwości odbioru 
odpadów w zależności od zabudowy, a ilość odpadów wytwarzana na nieruchomości może 
być w różny sposób rozłożona na poszczególne rodzaje pojemników, właścicielowi 
nieruchomości trudno jest obliczyć właściwa dla niego pojemność poszczególnych 
pojemników. 
Rekomenduje się w związku z tym:  
1. wprowadzenie dodatkowych zapisów do Regulaminu, uszczegóławiających sposób 

obliczenia pojemników dla nieruchomości. Pojęcie minimalnej pojemności pojemników 
powinno być przewidziane do wyniku obliczeń uwzględniających średnią ilość odpadów  
i wielkość danej nieruchomości. Wynikiem prac powinna być zmiana uchwały w sprawie 
Regulaminu. 

2. opracowanie elektronicznego kalkulatora, pozwalającego samodzielnie obliczyć 
pojemność pojemników dla danej nieruchomości. Kalkulator taki powinien być dostępny 
z poziomu strony internetowej. 

 
Ad 2) Brak systemowych rozwi ązań mobilizuj ących mieszka ńców do prowadzenia 

selektywnej zbiórki, efektem czego jest nadal du ża ilość powstaj ących 
odpadów zmieszanych, która nie mie ści si ę w postawionym pojemniku. 

W wyniku prowadzenia przez mieszkańców potencjalnie niewystarczającej selektywnej 
zbiórki, na poszczególnych nieruchomościach może być wytwarzana nadal duża ilość 
odpadów zmieszanych. Pomimo deklaracji o selektywnym zbieraniu odpadów, większość 
odpadów może trafiać do pojemnika na odpady zmieszane, przez co może stać się on 
niewystarczający. Ocenia się, że stwierdzony problem przypuszczalnie może wynikać z 
braku wskazania w przedmiotowej uchwale wielkości odpadów, których w ramach 
ponoszonej opłaty mieszkaniec będzie miał zagwarantowany odbiór.  
 
Rekomenduje się zatem:  
1. ustalenie maksymalnej ilości odpadów komunalnych zmieszanych, 
2. zgłoszenie o niewystarczającej pojemności pojemników frakcję odpadów komunalnych 

zmieszanych mogłoby zostać realizowane w ramach usługi dodatkowej.  
Ustalenie maksymalnej ilości odpadów może być wprowadzone poprzez minimalną 
pojemność pojemników określoną w uchwale. W nowej uchwale, która wejdzie w życie od 
2015 r., określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług proponuje się dodanie 
następującego zapisu: 
„W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w zależności od frakcji odpadu, odbierana będzie w sposób 
bezpośredni lub pośredni, każda zebrana ilość odpadów komunalnych gromadzona  
w sposób selektywny. Odpady niesegregowane i pozostałości po segregacji odpadów 
komunalnych odbierane będą w ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności 
pojemników wynikającej z regulaminu”. 
Wprowadzenie usługi dodatkowej pozwoliłoby na odbiór dodatkowych ilości odpadów 
wytwarzanych nieregularnie i w dużych ilościach nie objętych standardową usługą. Zgodnie  
z brzmieniem art. 6r ust. 4 u.c.p.g. Rada Gminy może określić, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Przedmiotowa uchwała 
powinna określać usługi dodatkowe ww. zakresie w szczególności usługi wykraczające poza 
pakiet świadczeń podstawowych funkcjonujący w ramach ponoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, który określi jednocześnie maksymalną ilość 
wytworzonych odpadów, jaką mieszkaniec może oddać do zagospodarowania w ramach 
uiszczanej opłaty.  
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Ustalenie maksymalnej ilości odbieranych odpadów powinno zostać określone również  
w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkogabarytowych (w 
tym zużytych opon) przyjmowanych w PSZOK, natomiast pozostałe odpady zbierane 
selektywnie zaleca się przyjmować bez ograniczeń. 
  Ponadto ocenia się, że należy kontynuować działania związane z kontrolą 
poprawności prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości. 
Wprowadzony system upominania poprzez naklejanie na pojemnik czerwonych trójkątów 
jest dobrym rozwiązaniem. 
 
Ad 3) Brak systemowych rozwi ązań pozwalaj ących odebra ć większą ilość odpadów 

gromadzonych selektywnie (np. do pojemnika żółtego), która nie mie ści si ę  
w postawionym pojemniku. 

W oparciu o analizę aktualnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi dostrzegalny jest wspomniany wcześniej problem związany z dużą rotacją 
pojemników. Taką możliwość dają mieszkańcom zapisy regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta Opola, które mówią, że powstające na terenie nieruchomości 
odpady komunalne powinny być zbierane wyłącznie do pojemników lub kontenerów, 
wyłączając tym samym możliwość segregacji w systemie workowym oraz zapisy uchwały 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola, określając, że w zamian 
za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odebrana zostanie każda 
ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Wychodząc naprzeciw problemowi, dbając 
jednocześnie o komfort mieszkańców prowadzenia selektywnej zbiórki ”u źródła” oraz 
potencjalnie eliminując częste korekty deklaracji wynikające ze zmiany pojemności 
pojemnika, rekomenduje się: 
1. wprowadzenie na terenie zabudowy jednorodzinnej selektywnej zbiórki suchych  

i oczyszczonych odpadów papieru, tektury, tworzyw s ztucznych, metali  
i opakowa ń wielomateriałowych  („żółta klapa”) w systemie workowym, stanowiącym 
jedynie uzupełnienie systemu pojemnikowego. Oprócz pojemnika mieszkaniec powinien 
mieć możliwość dostawienia dodatkowych worków (o pojemności min. 120 l) z większą 
ilością zebranych suchych i oczyszczonych odpadów papieru, tektury, tworzyw 
sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych. Odbiór ten może być prowadzony 
jako usługa dodatkowa. 

  
W zakresie rodzaju odpadów biodegradowalnych zbiera nych selektywnie  

Aktualnie w związku z funkcjonowaniem na terenie miasta nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi dostrzegane są trudności wynikające z wprowadzeniem zbiórki 
odpadów ulegających biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej, w szczególności  
z prawidłową segregacją. Główny problem polega na nie przestrzeganiu przez mieszkańców 
instrukcji segregacji odpadów przeznaczonych do brązowego pojemnika, przez co do 
pojemnika trafiają odpady, które nie powinny się tam znaleźć (najczęściej resztki mięsa). 
Poza tym odpady wrzucane są w foliowych workach, co zaburza prawidłowy przebieg 
procesu, tym samym pogarszając jakość surowca. Ponad to brak było dotychczas 
jednoznacznego określenia jakiego rodzaju odpady mieszą się w definicji odpadów 
ulegających biodegradacji. Zgodnie ze zmienionym Regulaminem (uchwała LVII/866/14  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.) pod pojęciem tym rozumie się surowe odpady roślinne 
powstające w gospodarstwach domowych. 

Rozważając ewentualne rekomendacje związane z dalszą zbiórką odpadów 
biodegradowalnych, należy mieć na uwadze możliwość korzystania z instalacji 
zagospodarowujących te odpady. Na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych „REMKOM” (ul. Podmiejska 69)  funkcjonuje istniejąca płyta do 
kompostowania odpadów zielonych oraz aktualnie prowadzona jest budowa kompostowni 
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tunelowej o docelowej wydajności do 60 000 Mg/rok, stanowiącej część biologiczna MBP. 
Należy zaznaczyć, że: 

1) płyta kompostowa (mająca pełnić funkcję instalacji regionalnej do przetwarzania 
odpadów zielonych i innych bioodpadów) dedykowana jest do zagospodarowywania 
odpadów zielonych (o kodach 20 02 01, 20 03 02); 

2) kompostownia tunelowa (jako część biologiczna MBP) dedykowana jest do 
zagospodarowywania frakcji podsitowej (ulegającej biodegradacji) wydzielonej 
mechanicznie z odpadów zmieszanych (20 03 01) i/lub do odpadów kuchennych 
zbieranych selektywnie (20 01 08). 

 
Uwzględniając powyższe uwarunkowania rekomenduje się: 
1. w zakresie zbiórki odpadów biodegradowalnych w zabudowie wielorodzinnej  

rozważyć wybór jednej z poniższych możliwości: 
- zrezygnować całkowicie z prowadzenia zbiórki odpadów biodegradowalnych w 

zabudowie wielorodzinnej. 
Jak wykazały dotychczasowe doświadczenia zebrane odpady są znacznie 
zanieczyszczone. Ich zagospodarowanie poprzez kompostowanie na płycie jest 
trudne technologicznie i daje niewystarczające efekty. Ponadto z doświadczeń zbiórki 
odpadów biodegradowalnych w innych gminach, w zabudowie wielorodzinnej nie jest 
efektywne zbieranie jedynie odpadów bio w postaci surowych odpadów roślinnych.  

- lub zdecydować się na zbiórkę w zabudowie wielorodzinnej odpadów kuchennych 
zbieranych selektywnie (20 01 08). 
Ocenia się, że takie rozwiązanie pozwoli zebrać faktyczny strumień odpadów 
ulegających biodegradacji wytwarzanych w zabudowie wielorodzinnej. Również 
późniejsze ich zagospodarowanie, w ramach budowanej części biologicznej MBP, 
będzie dawało możliwość uzyskania produktu o lepszych parametrach. Należy 
zaznaczyć, że decyzja o zbiórce odpadów o kodzie 20 01 08 wiązać się powinna z 
rezygnacją z ich kompostowania na płycie. 

2. w zakresie zbiórki odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej  
rozważyć zmianę zbieranych odpadów na odpady zielone z pielęgnacji terenów 
zielonych (o kodach 20 02 01) – pojemnik brązowy. Wówczas odpady te, a także 
odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, parków i cmentarzy oraz odpady z targowisk, 
będą mogły być kierowane na płytę kompostową (mająca pełnić funkcję instalacji 
regionalnej do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów). Ocenia się, że 
możliwa będzie zbiórka odpadów czystszych i bardziej jednorodnych, a w konsekwencji 
uzyskiwanie produktu w postaci kompostu o właściwościach nawozowych.  

3. w przypadku podjęcia decyzji o zbiórce odpadów kuchennych (o kodzie 
20 01 08) w zabudowie wielorodzinnej,  proponuje się rozważyć 
wprowadzenie dodatkowych ułatwień dla mieszkańców prowadzących 
taką zbiórkę. Jedną z możliwości jest rozdawanie mieszkańcom 
torebek papierowych na odpady kuchenne (np. o pojemności 10 l). 

4. prowadzenie systematycznych działań edukacyjno-informacyjnych mieszkańców,  
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej na temat ostatecznie przyjętych rodzajów 
zbieranych odpadów ulegających biodegradacji. 

5. uszczegółowienie w Regulaminie rodzajów zbieranych odpadów biodegradowalnych, 
poprzez podanie definicji właściwej dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

 
Ocenia się, że ewentualne rozdzielenie zbiórki odpadów biodegradowalnych, osobno 
kuchenne w zabudowie wielorodzinnej i zielone w jednorodzinnej, jest korzystnym 
rozwiązaniem dla Miasta Opola. W najbliższym czasie na terenie gminy będą funkcjonowały 
oba rodzaje instalacji dedykowane dla tego typu odpadów. Należy jednak zwróci ć uwagę 
na przeznaczenie aktualnie budowanej kompostowni tu nelowej. Jej podstawow ą 
funkcj ą będzie prowadzenie stabilizacji w ramach cz ęści biologicznej MBP. 
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Ewentualne wykorzystywanie tej instalacji tak że do zagospodarowania odpadów 
zielonych wi ązać się powinno z uzyskaniem odpowiednich zezwole ń i 
wprowadzeniem odpowiednich zapisów w uchwale w spra wie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  Konieczne jest zatem podjęcie 
odpowiednich działań w tym kierunku, tak aby instalacja mogła jednocześnie pełnić dwie 
funkcje: 
- części biologicznej instalacji regionalnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów; 
- instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. 
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11. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WPGO 
 

Tabela 11.1  Zestawienie zadań wg WPGO 2012 dla Miasta Opole zrealizowanych  
w latach 2012-2013 

Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres realizacji 
przewidziany  
w WPGO 2012 

Rzeczywisty 
okres realizacji stan realizacji 

Budowa sortowni 
odpadów 
komunalnych 
selektywnie 
gromadzonych  
w Opolu 

- 
niezrealizowano  

w podanym 
czasie 

Budowa systemu 
biologicznej 
stabilizacji odpadów 
w Opolu w ramach 
Regionalnego 
Centrum 
Gospodarki 
Odpadami 

Konsorcjum 
zawarte pomiędzy 

Zakładem 
Komunalnym  
Sp. z o. o., a 

REMONDIS Opole 
Sp. z o. o. 

zarządzające 
Centrum 

Zagospodarowania 
Odpadów 

Komunalnych 
„REMKOM” 

do końca 2013 r. 

2013-2014 

w trakcie 
realizacji; 

opis inwestycji 
przedstawiono  
w rozdziale 8.3 

niniejszej Analizy 

Kompleksowa 
rozbudowa 
Miejskiego 
Składowiska 
Odpadów w Opolu 
jako element 
regionalnego 
Zakładu 
Zagospodarowania 
Odpadów 

do końca 2013 r. I kwartał 2014 

zrealizowano; 
opis inwestycji 
przedstawiono  
w rozdziale 8.2 

niniejszej Analizy 

Budowa systemu 
odgazowania 
zapewniającego 
oczyszczenie i 
wykorzystanie gazu 
do celów 
energetycznych 

Zakład Komunalny 
Spółka z o.o.,  

ul. Podmiejska 69, 
45-574 Opole 

do 30.06.2014 r. I kwartał 2014 

zrealizowano; 
opis inwestycji 
przedstawiono  
w rozdziale 8.2 

niniejszej Analizy 

Monitoring 
składowisk w fazie 
eksploatacji 
zakwalifikowanych 
jako RIPOK: 
SOK w Opolu  
(ul. Podmiejska) 

Zarządzający 
składowiskiem  

2012-2017 
(corocznie) 2012-2013 

w latach  
2012-2013 

zadanie 
zrealizowane 

Prowadzenie oraz 
wspieranie działań 
edukacyjno – 
informacyjnych 
promujących 
właściwe 
postępowanie z 
odpadami 
komunalnymi 

Urząd Miasta, 
Zakład Komunalny 

Spółka z o.o.  
2012-2017 2012-2013 

w latach  
2012-2013 

zadanie 
zrealizowane 
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12. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
1. Segreguj odpowiedzialnie. Jak zwiększyć udział mieszkańców przy wdrażaniu ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach – raport, rekomendacje, dobre praktyki, Fundacja 
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