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1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi – podstawa 
prawna 
Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi: 

 podstawa prawna: 

Art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2021, poz. 888 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą ucpg;  

 podstawa faktyczna:  

- sprawozdania złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości,  

- sprawozdania złożone przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych,  

- sprawozdania złożone przez podmioty zbierające odpady komunalne,  

- informacje przekazane przez prowadzących instalacje komunalne,  

- roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, 

- inne dostępne dane o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi; 

 podmiot zobowiązany do sporządzenia analizy: 

wójt, burmistrz, prezydent miasta; 

 zawartość analizy: 

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych; 

- potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

- koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- liczba mieszkańców; 
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- liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1, w imieniu, których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 

6-12; 

- ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;  

- ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych 

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości  

z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, 

- uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych; 

- masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych  

do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych 

przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gminy, 

 termin sporządzenia i udostępnienia:  

30 kwiecień każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, 

 miejsce udostępnienia:  

Biuletyn Informacji Publicznej. 

2. Cel analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi  dostarcza informacje w zakresie 

funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola. Zawarte  

w analizie dane dotyczące m.in. ilości odebranych, zebranych oraz przyjętych przez PSZOK 

odpadów komunalnych, wydajności instalacji komunalnych na terenie miasta Opola, liczby 

mieszkańców oraz poniesionych kosztów, pozwalają na dokonanie oceny wdrożonego 

systemu, jak również na wskazanie w celu poprawy systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi - kierunków niezbędnych do wdrożenia.  

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola składa się z dwóch 

równoległych systemów: 

  system gospodarki odpadami komunalnymi finansowany z tytułu opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

 system wolnorynkowy obejmujący odebrane i zebrane odpady komunalne  
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od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola.    

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta Opola 
 Podobnie jak w roku poprzednim na terenie Miasta Opola w roku 2021 funkcjonowały 

dwa równoległe systemy gospodarki odpadami komunalnymi: wolnorynkowy oraz gminny. 

a) Wolnorynkowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 Wolnorynkowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty jest 

bezpośrednio na linii przedsiębiorca – właściciel nieruchomości. Warunki świadczenia usługi 

ustalane są pomiędzy powyższymi stronami w formie indywidualnej. Z usługi wolnorynkowej 

może skorzystać każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola,  

w zakresie odpadów nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Przedsiębiorca chcący świadczyć usługi w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych powinien posiadać wpis w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Opola 

rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zwany dalej 

RDR). Wszelkie informacje dot. procedury dokonania wpisu w RDR znajdują się pod 

adresem: https://peup.um.opole.pl/#!/karta_uslugi/17319/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-

regulowanej-w-zakresie-odbiera. Aktualny wykaz podmiotów posiadających wpis w RDR 

znajduje się na stronie internetowej www.smieciopolis.opole.pl w zakładce Rejestr 

działalności regulowanej. W roku 2021 dokonano 3 wpisów w RDR oraz 26 wykreśleń  

na wniosek przedsiębiorców. Wolnorynkowy odbiór odpadów powinien uwzględniać zapisy 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach (akt prawa miejscowego w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi): 

 Uchwała Nr XXXV/724/21 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol.2021.330)  

 Uchwała nr XXXII/678/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol.2020.3291)   

 Uchwała nr XXVIII/556/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. 

Opol.2020.2001) 

https://peup.um.opole.pl/#!/karta_uslugi/17319/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbiera
https://peup.um.opole.pl/#!/karta_uslugi/17319/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbiera
http://www.smieciopolis.opole.pl/
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Szczegółowy wykaz masy i rodzajów odebranych odpadów komunalnych w systemie  

wolnorynkowym znajduje się w rozdziale 14 „Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych  

na terenie gminy”. 

b) Gminny system gospodarowania odpadami 
Ustawą 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. na gminę zostały nałożone nowe obowiązki związane  

z gospodarką odpadami komunalnymi, wśród których najważniejszym było zorganizowanie 

gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych. Na mocy Ustawy ucpg oraz podjętej 

przez Radę Miasta Opola uchwały nr XXXI/578/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 

2016 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Opol.2016.2085), 

która zastąpiła uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. Opol.2013.322), niezmiennie  

od 2013r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są wszyscy 

właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola, co przekłada się  

na obowiązek złożenia przez nich deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

Na podstawie art. 6c ust. 3a Ustawy ucpg od dnia 23 września 2021r. właściciele 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne powstają  

po spełnieniu warunków wskazanych w w/w artykule mogą dokonać wyłączenia z gminnego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Szczegółowa charakterystyka gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi znajduje się w rozdziale 4 Charakterystyka gminnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. Wykaz masy i rodzajów odebranych odpadów komunalnych  

w systemie gminnym znajduje się w rozdziale 14 „Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych 

na terenie gminy”. 

4. Charakterystyka gminnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi 
a) Podział Miasta Opola na sektory 

Zgodnie z zapisami art. 6d ust. 2 Ustawy ucpg Rada Miasta w celu zorganizowania 
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odbierania odpadów komunalnych może podjąć uchwałę o podziale miasta na sektory.  

Na mocy uchwały nr XXXIV/532/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie 

podziału obszaru miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Opol.2013.323) Miasto Opole od dnia 

13 lutego 2013r. zostało podzielone na 3 sektory. W kolejnych latach granice i liczba 

poszczególnych sektorów ulegała zmianie, co spowodowane było koniecznością 

optymalizacji świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych. Do dnia 31 marca 2021r. 

teren miasta podzielony był na 4 sektory: 

Sektor I – Wójtowa Wieś, Szczepanowice, Bierkowice, Półwieś, część obrębu Opole, 

Zakrzów, Wróblin, Gosławice oraz Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle, Chmielowice, 

Żerkowice, Winów, Sławice, Wrzoski, część obszaru Brzezia, Dobrzenia Małego oraz 

Karczowa. 

Sektor II – obręb Opole. 

Sektor III – część obrębu Opole, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Nowa Wieś Królewska, 

Grudzice, Groszowice, Malina, Grotowice. 

Sektor IV – dzielnica Armii Krajowej, część dzielnicy Chabrów i Malinki. 

 

Granice poszczególnych sektorów (Sektor I, Sektor II, Sektor III, Sektor IV) przedstawia 

poniższa mapa: 
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Źródło: Uchwała nr XL/803/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru miasta Opola na sektory w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

na terenie Miasta Opola podjęta została decyzja o odejściu od podziału Miasta Opola  

na sektory. Od dnia 01.04.2021r. na mocy uchwały nr XXXII/680/20 Rady Miasta Opola z dnia 
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26 listopada 2020r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr XL/803/17 z dnia 

20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu 

zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Miasto 

Opole oficjalnie odstąpiło z podziału miasta na sektory.   

 

b) Podmioty odbierające odpady komunalne 
 W okresie od 01.01.2021 roku do dnia 31.03.2021r. usługę odbioru odpadów 

komunalnych kontynuowali następujący Wykonawcy wybrani w drodze przetargu 

nieograniczonego: 

           Sektor I –  konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o. 

           Sektor II – Remondis Opole Sp. z o.o. 

           Sektor III – konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o. 

           Sektor IV – konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o. 

Wraz z nowym postępowaniem przetargowym zostały zmienione warunki świadczenia usługi 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Od 01.04.2021r. usługa odbioru odpadów 

komunalnych została połączona z zagospodarowaniem odebranych odpadów komunalnych. 

Dodatkowo usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych podzielono na dwa 

zadania ze względu na rodzaj odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych:  

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: metali, 

tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, papieru, szkła, odpadów 

wielkogabarytowych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,  

na których powstają odpady komunalne –  konsorcjum firm: 

o Remondis Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9; 45-573 Opole 

o ELKOM Sp. z o.o. ul. Norweska 11; 45-920 Opole 

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: 

bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,  

na których powstają odpady komunalne –  konsorcjum firm: 

o Remondis Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9; 45-573 Opole 
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o ELKOM Sp. z o.o. ul. Norweska 11; 45-920 Opole 

c) Podmioty zagospodarowujące odpady komunalne 
Odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola odpady 

komunalne zostały zagospodarowane przez niżej wskazanych Wykonawców: 

1. w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021r. 

o Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu- pozostałości  

po segregacji, kuchenne odpady ulegające biodegradacji, odpady ulegające 

biodegradacji, odpady z targowisk i cmentarzy (zamówienie z wolnej ręki), 

o Remondis Opole Sp. z o.o., konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., 

ELKOM Sp. z o.o. odpady selektywnie zebrane (przetarg nieograniczony). 

2. w okresie 01.04.2021 – 31.12.2021r. 

Konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., Elkom Sp. z o.o. -niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, odpady tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych, papieru, szkła, metali, odpady wielkogabarytowe oraz bioodpady 

(przetarg nieograniczony)  

d) Model gospodarowania odpadami komunalnymi 
W roku 2021 na terenie Miasta Opola kontynuowano główne założenia przyjętego od 01 lipca 

2013r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który oparty był na systemie 

pojemnikowym: 

 pojemnik żółty lub czarny z żółtą klapą - odpady z tworzyw sztucznych, metali  

i opakowań wielomateriałowych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw 

sztucznych i metali oraz odpadów opakowań wielomateriałowych; 

 pojemnik niebieski lub czarny z niebieską klapą – odpady z papieru i tektury,  

w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

 pojemnik zielony lub czarny z zieloną klapą - odpady szklane, w tym odpady 

opakowaniowe szklane; 

 pojemnik brązowy - bioodpady; 

 pojemnik czarny - pozostałości po segregacji. 

W 2021r. w zabudowie jednorodzinnej wprowadzony został system pojemnikowy również 
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 na odpady z papieru i tektury. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciele nieruchomości zamieszkałych w 2021r. zapewniony mieli odbiór bezpośredni, 

czyli odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach oraz odbiór odpadów 

wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości, jak również odbiór pośredni, czyli 

możliwość oddania odpadów komunalnych do PSZOK, mPSZOK oraz MPE. Właściciele 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mieli zapewniony 

wyłącznie odbiór odpadów w sposób bezpośredni z wyłączeniem odbioru odpadów 

wielkogabarytowych. 

e) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
W 2021r. mieszkańcy Miasta Opola w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania 

odpadami komunalnymi mogli skorzystać z tzw. PSZOK, czyli Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych – zwanego również Zbiornicą. Do PSZOK można bezpłatnie oddać 

posegregowane odpady komunalne, z wyjątkiem m.in. niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, kuchennych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów 

zawierających włókna azbestowe i eternit. W okresie od 01.01.2021 do dnia 03.10.2021  

na terenie Miasta Opola funkcjonował jeden stacjonarny PSZOK, który zlokalizowany był przy 

ul. Podmiejskiej 69, na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów (dzielnica Groszowice). 

Od 04 października 2021r. otwarty został drugi stacjonarny PSZOK, który został 

zlokalizowany przy ul. Kępskiej 5K (Dzielnica Zakrzów). 

Uzupełnieniem odbioru pośredniego jest tzw. mPSZOK, czyli mobilny Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dzięki mPSZOK mieszkańcy mają 

możliwość bezpłatnego oddania posegregowanych odpadów komunalnych do jednego z 16 

mobilnych Punktów, które ustawiane są wyłącznie w soboty w poszczególnych dzielnicach 

(szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.smieciopolis.opole.pl w zakładce PSZOK 

i MPE, na stronie www.zk.opole.pl w zakładce PSZOK) oraz w aplikacji mobilnej Opole 

segreguje. Z uwagi na ograniczone miejsce dostępne w mPSZOK nie są przyjmowane 

odpady budowlane oraz odpady, których wymiar jest większy niż 75cm. W mPSZOK podobnie 

jak w PSZOK nie są przyjmowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

kuchenne odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zawierające włókna azbestowe  

i eternit. 

 Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych przez PSZOK, mPSZOK oraz zasady 

funkcjonowania PSZOK oraz mPSZOK znajdują się w regulaminie, który dostępny jest 

http://www.smieciopolis.opole.pl/
http://www.zk.opole.pl/
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bezpośrednio w Punktach, jak również na stronach internetowych: www.smieciopolis.opole.pl 

w zakładce PSZOK i MPE, www.zk.opole.pl w zakładce PSZOK. 

Na podstawie art. 6r ust. 3a Ustawy ucpg w Zbiornicach oraz w mPSZOK zostały 

wprowadzone roczne limity przyjęcia następujących odpadów: 

• zużyte opony w ilości 4 sztuk/mieszkańca 

• odpady budowlane w ilości 2Mg/nieruchomość.   

W roku 2021 odnotowano 14 386 wjazdów na teren PSZOK. W porównaniu z ubiegłym 

rokiem liczba ta spadła o niespełna 40%. Tak duży spadek może być spowodowany 

występującym w tym okresie stanem epidemiologicznym oraz wprowadzonymi w związku  

z tym licznym obostrzeniami. 

 

Wyk.1. Liczba „wjazdów” na teren stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2016-2021. 

Wykaz masy i rodzajów odpadów komunalnych przyjętych przez PSZOK w systemie gminnym znajduje się w rozdziale 14 „Ilość odpadów 
komunalnych wytwarzanych na terenie gminy”. Na potrzeby niniejszej analizy, w masie odpadów komunalnych przyjętych przez PSZOK, 
ujęto również odpady komunalne przyjęte przez mPSZOK, zebrane w MPE oraz w butelkomatach.   

 

f) Miejskie Punkty Elektroodpadów 
Alternatywą pośredniego odbioru odpadów komunalnych w PSZOK i mPSZOK są tzw. 

MPE, czyli Miejskie Punkty Elektroodpadów. MPE to gabloty przeznaczone na drobne 

elektroodpady takie jak: baterie, zużyte telefony komórkowe, żarówki, ładowarki niewielkich 

rozmiarów, płyty CD, tonery z drukarek atramentowych. Gabloty są ustawione  

w 28 lokalizacjach na terenie Miasta Opola i są dostępne dla mieszkańców całodobowo.  

Z roku na rok liczba MPE na terenie Miasta Opola rośnie. W 2021r. ustawiono 4 nowe gabloty 

tj. przy ul. Partyzanckiej, ul. Jankowskiego, ul. Chmielowickiej oraz ul. Luboszyckiej. Aktualne 
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lokalizacje MPE można znaleźć na stronie www.smieciopolis.opole.pl w zakładce PSZOK  

i MPE, a także w aplikacji mobilnej Opole Segreguje. 

W poniższej tabeli zestawiono ilości zebranych w MPE drobnych elektroodpadów w latach 

2018-2021: 

Tab.1. Masa zebranych w MPE drobnych elektroodpadów w latach 2018-2021 [kg] 

Rodzaj odpadu 2018 2019 2020 2021 

Baterie 1533 2428 4130 3917 

Tonery 56 109 172 142 

Drobne elektroodpady 0 184 247 279 

Telefony komórkowe 178 518 581 435 

Płyty CD 223 402 582 397 

Żarówki 323 471 658 575 

Razem 2313 4112 6370 5745 

 

W roku ubiegłym pomimo zwiększenia liczby udostępnionych mieszkańcom MPE 

odnotowano niespełna 10% spadek łącznej ilości odpadów komunalnych dostarczonych  

do MPE w odniesieniu do roku 2020. Tendencja spadkowa może być związana  

z wystąpieniem stanu epidemiologicznego, który skutkował wprowadzeniem szeregu 

obostrzeń. Z dostępnych danych wynika, że najwięcej odpadów komunalnych w 2021r. 

zostało zebranych w MPE zlokalizowanym przy ul. Cieszyńskiej (546,2 kg), ul. Niemodlińskiej 

(508,6 kg) oraz ul. Szarych Szeregów (497,9 kg), natomiast najmniej drobnych 

elektroodpadów zostało zebranych w MPE przy ul. Mechnickiej (43kg). 

Masa odpadów komunalnych zebrana w MPE została, na potrzeby niniejszej analizy, wliczona w masę odpadów komunalnych przyjętych 

przez PSZOK. 

g) Odbiór liści z nieruchomości 
Mieszkańcy Miasta Opola w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w roku 2021 wzorem lat ubiegłych mogli w terminie od 1 września  

do 30 listopada skorzystać z odbioru liści pochodzących z drzew rosnących na ich 

nieruchomościach. Odbiór liści zgromadzonych w workach odbywał się w dni wskazane  

w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych dla pojemnika brązowego.  

W 2021r. łącznie odebrano 191,58 Mg liści, co stanowi wzrost na poziomie 29%  

w stosunku do poprzedniego roku.  

http://www.smieciopolis.opole.pl/
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Wyk.2. Ilości liści (20 02 01) [Mg] odebranych od mieszkańców miasta Opola w latach 2017-2021. 

h) Odbiór choinek   

W styczniu i w lutym 2021r. mieszkańcom Miasta Opola zapewniono możliwość 

dodatkowego odbioru świątecznych choinek. Drzewka żywe oraz sztuczne odbierane były  

w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych. Dodatkowo żywe choinki mieszkańcy mogli 

wystawić obok pojemnika brązowego.     

i) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
 Nieustannie od 2013r. nieruchomości położone na terenie Miasta Opola, na podstawie 

złożonej przez tych właścicieli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wyposażane są w pojemniki (w roku 2020 również w worki koloru niebieskiego 

w zabudowie jednorodzinnej) do zbierania odpadów komunalnych objętych odbiorem 

bezpośrednim. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki oraz utrzymywanie  

ich w odpowiednim stanie technicznym oraz sanitarnym (za wyjątkiem prasokontenerów) 

odbywa się w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Poprzez utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego 

pojemników należy rozumieć ich naprawę lub, gdy naprawa jest niemożliwa ich wymianę, 

natomiast poprzez utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojemników należy 

rozumieć ich mycie i dezynfekcję z częstotliwością 6 razy w roku w przypadku pojemników 

do zbierania bioodpadów oraz raz w roku pozostałych pojemników. Liczba i pojemność 

poszczególnych pojemników w przypadku zabudowy zamieszkałej dostosowywana jest  

do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, natomiast w przypadku nieruchomości 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019 2020 2021

44,86

87,46
97,56

148,76

191,58



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Opola za rok 2021 

 

 

Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A;  45-015 Opole                                                           17 
 

 

 

niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne pojemność oraz liczba pojemników 

dobierana jest indywidualnie przez właścicieli tych nieruchomości. Od 01.01.2021r. przy 

doborze pojemników należy uwzględnić warunek, w myśl którego łączna miesięczna ilość 

odpadów komunalnych gromadzona w pojemnikach żółtych, zielonych, niebieskich  

i brązowych powinna być większa niż łączna miesięczna ilość odpadów komunalnych 

gromadzona w pojemniku czarnym. 

j) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 Na terenie Miasta Opola opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w przypadku: 

• nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców na danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty, która w 2021r. wynosiła 28,00 zł. Dodatkowo z uwagi 

na wprowadzony od 01.01.2021r. obowiązek selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych określona została stawka opłaty podwyższonej, jeśli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w wysokości 56,00 zł od osoby miesięcznie za każdego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość; 

• nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stanowi 

iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki za pojemnik  

o określonej pojemności. Podobnie jak w przypadku nieruchomości zamieszkałej 

określona została wysokość opłaty podwyższonej, jeśli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Wysokości stawek zostały przedstawione w poniższej tabeli: 
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Tab.2 Wysokość stawki za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w 2021r.  

Pojemność 

pojemnika na odpady 

Stawka opłaty za 

jednorazowy odbiór 

Stawka podwyższona 

za jednorazowy odbiór 

60 l 3,15 zł 6,30 zł 

120 l 6,30 zł 12,60 zł 

240 l 12,60 zł 25,20 zł 

360 l 18,90 zł 37,80 zł 

660 l 34,65 zł 69,30 zł 

1100 l 57,75 zł 115,50 zł 

3,5 m3 183,75 zł 367,50 zł 

5,0 m3 262,50 zł 525,00 zł 

7,0 m3 367,50 zł 735,00 zł 

15,0 m3 787,50 zł 1 575,00 zł 

36,0 m3 1 890,00zł 3 780,00 zł 

 
Źródło: Uchwała nr XXXII/682/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 

 

Na mocy podjętej przez Radę Miasta Opola Uchwały nr XXXII/682/20 z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

opłaty stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości: 

• zamieszkałych została podwyższona z 19,00 zł/osobę na 28,00 zł/osobę 

• niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne została obniżona.    

 

W 2021r. właściciele nieruchomości mogli skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości: 

•  na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia  

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744), w części stanowiącej 

30% kwoty opłaty należnej od każdej z osób będącej członkiem rodziny wielodzietnej 

zamieszkującej na tej nieruchomości, 

• na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych,  

w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Opola za rok 2021 

 

 

Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A;  45-015 Opole                                                           19 
 

 

 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) w wysokości stanowiącej 30% kwoty opłaty należnej od osób 

zamieszkujących w tych gospodarstwach domowych. 

• zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,50 zł 

miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. 

W grudniu 2021r. ze zwolnienia dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne skorzystało 3746 osób, ze zwolnienia dla właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie 

przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej skorzystało 

11 osób, a ze zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym skorzystało 597 osób. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe została ustalona, jako roczna ryczałtowa stawka, która  

w 2021roku wynosiła 181,90 zł/nieruchomości. Określono również podwyższoną ryczałtową 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel takiej nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 363,80 zł. 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola zobowiązani  

są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, z góry, 

w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.  

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe właściciel zobowiązany 

jest do uiszczenia opłaty w terminie do 30 kwietnia danego roku, którego obowiązek 

ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się 

gotówką, przelewem lub instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym,  

na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

Opłatę za styczeń 2021 r, należało uiścić do 29 stycznia 2021 r. 

k) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 
 Na terenie Miasta Opola został wprowadzony podział nieruchomości zamieszkałych 

ze względu na liczbę lokali w danej nieruchomości, których mieszkańcy gromadzą odpady 
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komunalne do wspólnych pojemników. 

Tab. 3. Podział zabudowy zamieszkałej w zależności od liczby lokali. 

Rodzaj zabudowy Liczba lokali, których mieszkańcy wspólnie gromadzą odpady 

Budynki jednorodzinne 1-2 

Budynki kilkurodzinne 3-9 

Budynki wielorodzinne 10- i więcej 

Źródło: Uchwała Nr XXVIII/557/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 2 lipca 2020 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 ze zm. 

 
Za budynek jednorodzinny uważa się również lokal mieszkalny wydzielony w budynku 

kilkurodzinnym, którego właściciel nieruchomości zbiera odpady w odrębnych pojemnikach. 

W 2021r. utrzymano tzw. zabudowę śródmiejską, która obejmuje zabudowę kilkurodzinną  

i wielorodzinną zlokalizowaną w ścisłym centrum Miasta Opola. 

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w okresie 01.01.2021r.-31.03.2021r. była 

kontynuacją częstotliwości obowiązującej w roku 2020. Trwająca do 31.03.2021r. umowa  

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nie pozwalała na dokonanie zmian  

w częstotliwościach. W tabeli poniżej przedstawiona została częstotliwość odbioru odpadów 

komunalnych z zabudowy zamieszkałej w zależności od rodzaju nieruchomości w okresie 

01.04.2021r.-31.12.2021r.: 
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Tab. 4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2021r. 
 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

                                Rodzaj zabudowy 

Rodzaj odpadów 

Nieruchomości 

jednorodzinne 

Nieruchomości 

kilkurodzinne 

Nieruchomości 

wielorodzinne 

Zabudowa 

śródmiejska 

Pozostałość po segregacji 

odpadów komunalnych / 

niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

1 raz na 2 tygodnie 1 raz 

na tydzień 

3 razy 

na tydzień 

5 razy 

na tydzień 

Odpady z tworzyw sztucznych, 

metali i opakowania 

wielomateriałowe 

1 raz na 2 tygodnie 1 raz 

na tydzień 

2 razy 

na tydzień 

2 razy 

na tydzień 

Odpady z papieru i tektury 1 raz na 4 tygodnie 1 raz 

na tydzień 

2 razy 

na tydzień 

2 razy 

na tydzień 

  

Odpady szklane 

1 raz na 8 tygodni 1 raz 

na 2 tygodnie 

1 raz  

na 2 tygodnie 

1 raz  

na 2 tygodnie 

Odpady ulegające biodegradacji W okresie od 1 czerwca do 

31 sierpnia 1 raz w tygodniu, 

w pozostałym okresie: 1 raz 

na 2 tygodnie 

1 raz 

na tydzień 

1 raz 

na tydzień 

1 raz 

na tydzień 

Odpady wielkogabarytowe 1 raz 

na kwartał 

1 raz 

na 8 tygodni 

1 raz 

na 2 tygodnie 

1 raz 

na 2 tygodnie 

 
Źródło: Uchwała nr XXVIII/557/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 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. 

 

Od 1.04.2021r. częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie kilkurodzinnej (pojemnik żółty, 

niebieski oraz zielony) i wielorodzinnej (niebieski i zielony) została zwiększona. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady komunalne powstają  

podobnie jak w latach poprzednich w 2021r. mieli możliwość wybrania jednej z trzech 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w zależności od indywidualnych potrzeb. 
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Tab. 5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w 2021r. 

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne 

                                             Częstotliwość 

Rodzaj odpadów 

Częstotliwość I Częstotliwość III Częstotliwość IV 

Pozostałość po segregacji odpadów 

komunalnych / niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne 

 

1 raz na 2 tygodnie 

 

3 razy na tydzień 

 

1 raz na tydzień 

Odpady z tworzyw sztucznych, metali i 

opakowania wielomateriałowe 

1 raz na 2 tygodnie 2 razy na tydzień 1 raz na tydzień 

Odpady z papier i tektury 1 raz na 4 tygodnie 1 raz na tydzień 1 raz na 2 tygodnie 

Odpady szklane 1 raz na 4 tygodnie 1 raz na 2 tygodnie 1 raz na 2 tygodnie 

Odpady ulegające biodegradacji 1 raz na 2 tygodnie 1 raz na tydzień 1 raz na 2 tygodnie 

Źródło: UCHWAŁA NR XXVIII/557/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 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. 
  

l) Pojemniki podziemne   
 W 2021r. na terenie miasta Opola funkcjonowały 4 zestawy pojemników podziemnych. 

Każdy zestaw składa się z pięciu komór z przeznaczeniem na poszczególne frakcje odpadów 

komunalnych. Dzięki inwestycji, z przestrzeni publicznej zniknęło łącznie 93 sztuk 

standardowych pojedynczych pojemników na odpady komunalne, co niewątpliwie przyczyniło 

się do podniesienia walorów estetycznych Centrum miasta Opola, jak również zwiększenia 

powierzchni użytku publicznego. Odpady komunalne z pojemników podziemnych odbierane 

były z częstotliwością ustaloną przez Gminę. Zastosowana częstotliwość zapewniła 

niedopuszczanie do przepełnienia pojemników. Pojemniki podziemne podlegają usłudze 

mycia z częstotliwością nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Mieszkańcy bardzo chętnie 

korzystają z pojemników podziemnych, dlatego też została podjęta decyzja o rozbudowie 

sieci o alternatywne rozwiązanie tj. pojemniki półpodziemne. Realizacja powyższego 

planowana jest w roku 2022r.  

m) Punkty Wymiany Książek 
 Na terenie Miasta Opola funkcjonuje 7 Punktów Wymiany Książek (PWK), czyli 

zamykanych witryn, w których mieszkańcy mogą zostawić niepotrzebne książki i zabrać  

w zamian inne interesujące pozycje literatury. W roku 2021 sieć PWK została rozbudowana 

o 3 kolejne Punkty, które zlokalizowano przy placach zabaw na osiedlach: 
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 „Dambonia”  

 „Malinka”  

 „Armii Krajowej”, w rejonie „Górki śmierci”  

Wypełnienie poszczególnych PWK jest potwierdzeniem, że ludzie chętnie korzystają ze 

gromadzonych w nich książek. Największą popularnością cieszy się Punkt zlokalizowany  

w CH Solaris. Niejednokrotnie jest on zasilany książkami, które w nadmiarze zostały 

przyniesione do ReUżytkowni. Dokładne lokalizacje PWK są dostępne pod adresem: 

https://www.smieciopolis.opole.pl/punkt-wymiany-ksiazek/   

n) Reklamacje związane z gospodarką odpadami komunalnymi 
 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola, w przypadku 

nieprawidłowego świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych, mają możliwość 

zgłoszenia tego faktu do Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta 

Opola, który w ramach prowadzonego nadzoru nad Wykonawcą odpowiedzialny jest m.in.  

za kontakt z właścicielami nieruchomości. Zgłoszenia dotyczące m.in.: 

– odbioru odpadów komunalnych niezgodnie z harmonogramem odbioru odpadów; 

– niedostarczenia lub braku wymiany pojemników; 

– uszkodzenia bądź kradzieży pojemników; 

– braku mycia lub niewłaściwego mycia pojemników; 

- utrudnień związanych z odbiorem odpadów komunalnych; 

- braku oznakowania lub wyposażenia pojemników w transpondery; 

- problematyki zamykania wiat śmietnikowych; 

- stanu pojemników w poszczególnych punktach odbioru 

przyjmowane są przez pracowników Biura.  

Zgłoszenia można przekazać telefonicznie, drogą elektroniczną, przy użyciu aplikacji 

mobilnej „Opole segreguje”, jak również złożyć osobiście w siedzibie Biura.  

o) Aplikacja mobilna „Opole segreguje” 
 Aplikacja mobilna „Opole segreguje” dedykowana jest wszystkim właścicielom 

nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna  

i pracuje w systemach Android oraz iOS. Aplikacja posiada wiele funkcjonalności, które 

ułatwiają prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi m.in. harmonogram 

odbioru odpadów komunalnych, wyszukiwarkę odpadów, która wskazuje, do którego 

pojemnika należy dany odpad wrzucić, najważniejsze informacje dot. PSZOK, mPSZOK, 

MPE wraz z ich lokalizacjami. Od 01.02.2021r. uruchomiony został moduł GOZ, który zawiera 

https://www.smieciopolis.opole.pl/punkt-wymiany-ksiazek/
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m.in. informacje wskazujące przykłady dobrych praktyk w gospodarce odpadami 

komunalnymi, informacje o PWK, miejsca gdzie można oddać zbędne rzeczy, jak również 

informacje dotyczące ReUżytkowni. Poprzez aplikację można również zgłosić reklamację  

lub zadać pytanie.  

W 2021r. aplikacja zyskała 3 022 nowych użytkowników i na dzień 31.12.2021r. ich liczba 

wynosiła 7 668. Liczba użytkowników w roku 2021 w stosunku do roku 2020 wzrosła o 37%. 

Rosnąca liczba użytkowników świadczy o przydatności aplikacji i dużym zainteresowaniu tą 

formą przekazu informacji o systemie gospodarki odpadami komunalnymi.  

p) Przeterminowane leki oraz termometry 
Miasto Opole w 2021r. zagwarantowało mieszkańcom miasta możliwość bezpiecznego  

i bezpłatnego oddania przeterminowanych lub niepotrzebnych leków do aptek (60 aptek) oraz 

niepotrzebnych i uszkodzonych termometrów rtęciowych (19 aptek). Łącznie w 2021r. 

zebrano około 6 Mg leków oraz 0,0001Mg termometrów. Leki oraz termometry zostały 

poddane utylizacji.  

r) ReUżytkownia 
 W dniu 19.11.2021r. otwarta została tak zwana ReUżytkownia, czyli przestrzeń  

do prowadzenia działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 

oraz wdrażania rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. ReUżytkownia 

mieści się przy zbiegu ul. Krupniczej z  ul. Książąt Opolskich  w Opolu. Jest to przestrzeń 

wymiany rzeczy, w której przedmioty w dobrym stanie, ale już nieużytkowane, mogą znaleźć 

nowego właściciela. Główne zasady działania ReUżytkowni to PRZYNIEŚ –WYMIEŃ –

KORZYSTAJ. ReUżytkownia to również przestrzeń edukacyjna zarówno dorosłych, jak  

i dzieci. W ReUżytkowni cyklicznie odbywają się warsztaty o tematyce ekologicznej.  

W okresie od 19.11.2021r. do 31.12.2021 ReUżytkownię odwiedziło 1 593 osób, przyjętych 

zostało 1 935,53kg przedmiotów, a drugie życie znalazło 1 104,464 kg przedmiotów.  

s) Butelkomaty 
W 2021 na terenie Miasta Opola ustawione zostały 3 butelkomaty, czyli automaty, w których 

za każde oddane opakowanie użytkownicy otrzymywali do dyspozycji punkty, które mogli 

przekazać na szczytne cele : 

 dla dzieci przebywających w Świetlicy środowiskowej „SZANSA”; 

 dla zwierząt w schronisku; 

 na posadzenie drzew w Opolu. 

Punkty można było przekazać od razu w butelkomacie lub w domu poprzez stronę 
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internetową www.butelkomaty.opole.pl. 

Butelkomaty ustawiono na terenie Miasta Opola w następujących lokalizacjach: 

 ul. Sosnkowskiego przy CH AUCHAN ( zbiera opakowania po napojach z tworzywa 

PET, metalu i szkła); 

 ul. Targowa na targowisku „Cytrusek” ( zbiera opakowania po napojach z tworzywa 

PET, metalu i szkła); 

 ul. Oleska koło boiska Orlika w Toyota Park ( zbiera opakowania po napojach  

z tworzywa PET i  metalu). 

Butelkomaty zostały zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Masa odpadów komunalnych zebrana w butelkomatach została, na potrzeby niniejszej analizy, wliczona w masę odpadów komunalnych 
przyjętych przez PSZOK. 

 

4.1 Akty prawne w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta Opola obowiązujące w roku 2021 
  Poniżej przedstawiono akty prawne regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na 

terenie Miasta Opola w 2021r.: 

 Uchwała nr XXXV/724/21 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol.2021.330), 

 Uchwała nr XXXII/678/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Opol.2020.3291), 

 Uchwała nr XXVIII/556/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (Dz. Urz. 

Woj. Opol.2020.2001), 

 Uchwała nr XXXII/679/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 (Dz.Urz.Woj.Opol.2020.3292), 

 Uchwała nr XXVIII/557/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

http://www.butelkomaty.opole.pl/
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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 

(Dz.Urz.Woj.Opol.2020.2002),  

 Uchwała nr XXXII/684/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(Dz. Urz. Woj. Opol.2020.3297),  

 Uchwała nr XIX/376/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(Dz. Urz. Woj. Opol.2019.3849), 

 Uchwała nr XXXI/581/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r.  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opol.2016.2088), 

 Uchwała nr XXXIII/698/20 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola 

(Dz.Urz.Woj.Opol.2020.3637),  

 Uchwała nr XXXII/681/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola  

(Dz. Urz. Woj. Opol. 2020.3294), 

 Uchwała nr XXIV/493/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 

na obszarze Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opol. 2020.1038), 
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 Uchwała nr XXXI/682/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola  

oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opol.2020.3295), 

 Uchwała nr XXXI/578/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r.  

w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których  

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. 

Opol.2016.2085), 

 Uchwała nr XXXII/680/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr XL/803/17 z dnia 

20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu 

zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Opol.2020.3293), 

 Uchwała nr XL/803/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie 

podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

(Dz. Urz. Woj. Opol.2017.1333), 

 Uchwała nr XXXIII/697/20 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza 

kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz  

na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz.Urz.Woj.Opol.2020.3568),  

 Uchwała nr XXXI/580/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r.  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne(Dz. Urz. Woj. Opol.2016.2087), 

 Uchwała nr XXIV/492/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
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w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Opol.2020.1037), 

 Uchwała nr XXXII/683/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy 

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe (Dz.Urz.Woj.Opol.2020.3296). 

4.2 Zmiany w prawie miejscowym w roku 2021  
 W 2021r. dokonano licznych zmian w prawie miejscowym dotyczącym gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola. Poniżej przedstawiono najważniejsze 

zmiany:  

 wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

dla wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola; 

 zmodyfikowano szczegółowe zasady uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego; 

 zmieniono sposób zbierania frakcji papieru i tektury w tym opakowań z papieru 

 i tektury w zabudowie jednorodzinnej z dotychczasowego gromadzenia w workach 

na gromadzenie w pojemnikach; 

 doprecyzowano pojęcie bioodpadów z odpadów ulegających biodegradacji; 

 określono warunki uznania, że odpady są zbierane selektywnie; 

 doprecyzowano obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące mycia pojazdów 

poza myjniami i naprawy pojazdów poza warsztatami; 

 doprecyzowano obowiązki zamykania pojemników klapą; 

 doprecyzowano zapisy dotyczące wystawiania odpadów wielkogabarytowych; 

 dodano zapisy dotyczące posiadania kompostownika, wskazano wymagania 

dotyczące kompostownia bioodpadów i korzystania z ulgi, a także informujące,  

że korzystający z ulgi ze względu na kompostowanie nie zostaną wyposażeni  

w pojemniki na bioodpady; 

 zmieniono częstotliwości odbioru w zabudowie kilkurodzinnej: 
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a) odpady z papieru i tektury z 1 raz na 2 tygodnie na 1 raz na tydzień, 

b) odpady ze szkła z 1 raz na 4 tygodnie na 1 raz na 2 tygodnie, 

c)   odpady z tworzyw sztucznych z 1 raz na 2 tygodnie na 1 raz na tydzień; 

 zmieniono częstotliwości odbioru w zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady z papieru i tektury z 1 raz na tydzień na 2 razy na tydzień, 

b) odpady ze szkła z 1 raz na 3 tygodnie na 1 raz na 2 tygodnie; 

 dodano możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z punktów odbioru 

wskazanych przez gminę m.in. z ogrodów działkowych;  

 doprecyzowano zapisy dotyczące PSZOK do zmienionych przepisów i wyroków  

w tych kwestiach; 

 doprecyzowano zapisy dotyczące mPSZOK w zakresie dostępności i ustalenia  

dni wolnych od pracy; 

 doprecyzowano termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w styczniu 2021r.; 

 doprecyzowano warunki złożenia deklaracji w formie elektronicznej, dodano druk 

deklaracji wraz z załącznikami, który będzie składany, gdy na nieruchomości 

znajdują się gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty 

uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa  

w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;  

 zmieniono wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z 19,00 zł  

na 28,00 zł od osoby miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość; 

 wprowadzono wysokość stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w wysokości 56,00 zł od osoby miesięcznie za każdego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość; 

 zmniejszono wysokość stawki opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania 
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odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wprowadzono stawkę opłaty 

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik 

przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny; 

 doprecyzowano stosowanie określonej stawki opłaty w przypadku wyboru przez 

właściciela nieruchomości pojemników z przedziału pojemnościowego; 

 odstąpiono od podziału Miasta Opola na sektory; 

 wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza 

kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 

 zwiększono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 

określono podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty w przypadku, gdy właściciel 

takiej nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny.  

5. Edukacja ekologiczna 
   

Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami 

komunalnymi. Odpowiednio dobrana forma edukacji oraz sposób jej przekazania przekłada 

się na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób prawidłowy.  

W 2021r funkcjonowanie Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w zakresie 

prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych ze względu na panującą sytuację 

epidemiologiczną było znacznie ograniczone i obejmowało: 

 prelekcje edukacyjne połączone ze sprawdzeniem zdobytej podczas prelekcji wiedzy; 

 spotkania w sprawie wspólnych działań edukacyjnych z Miejskim Centrum 

Wspomagania Edukacji w Opolu, Zespołem Państwowych Placówek Kształcenia 
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Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, Seniorami z terenu Miasta Opola, z Radnymi 

Miasta Opola oraz Młodzieżową Radą Miasta, z Dyrekcją Biblioteki Uniwersytetu 

Opolskiego, Fundacją Do Dzieła; 

 nawiązanie współpracy z Kuratorium Oświaty w zakresie edukacji w przedszkolach  

i szkołach z terenu Miasta Opola; 

 wyposażanie szkół ponadpodstawowych w zestawy pojemników do segregacji 

odpadów komunalnych; 

 przeprowadzenie akcji pn. „Czytaj z Muchą Odpaduchą” 

Głównym celem akcji skierowanej do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych 

(klasa 1-8) było promowanie idei drugiego życia odpadów: „Gospodarka o obiegu 

zamkniętym” na przykładzie książek, jak również budowanie w uczestnikach akcji 

prawidłowych nawyków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Akcja 

polegała na zbiórce książek, z których uczestnicy już nie korzystali, a które mogły 

jeszcze służyć innym. Pożądanym efektem przeprowadzanej akcji było utrzymanie 

funkcjonowania przedszkolnego/szkolnego punktu wymiany książek po zakończeniu 

akcji edukacyjnej. W akcji wzięło udział 410 podopiecznych z 37 jednostek 

oświatowych z naszego miasta. Zebrano łącznie 5018 książek. Niestety z przyczyn 

związanych z trwającą sytuacją epidemiologiczną kilka jednostek oświatowych 

zmuszonych było do przeprowadzenia akcji w późniejszym terminie. Jednostki, które 

wzięły udział w akcji otrzymały nowoczesną i funkcjonalną półkę na książki, która po 

zakończeniu akcji pozostała na terenie jednostki i służy wszystkim podopiecznym, jako 

punkt wymiany książek. Zainteresowanie akcją przerosło oczekiwania Organizatora; 

 przeprowadzenie konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej" 

Konkurs był adresowany do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół każdego typu  

z terenu Miasta Opola. Warunkiem udziału w konkursie było pisemne zadeklarowanie 

przez dyrekcję szkoły chęci udziału w konkursie na zasadach określonych  

w regulaminie oraz rozpoczęcie zbierania makulatury, pustych puszek aluminiowych 

oraz baterii przez placówki oświatowe. W trakcie konkursu w każdej placówce 

przeprowadzono prelekcję dotyczącą gospodarki odpadami i zbiórki odpadów  

(w nowym obowiązującym systemie gospodarowania odpadami) oraz przekazano 

materiały edukacyjne (plakaty, planery, zarządzenia). Poniżej wskazano masę oraz 

rodzaj zebranych surowców: 
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Tab. 6. Ilości surowców zebranych w ramach konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej” w 2021r. 

 
Lp. 

 

 
Rodzaj surowca 

 
 Masa [kg] 

 
1. 
 

 
Makulatura 

 
8.693 

 
2. 
 

 
Puszka aluminiowa 

 
99,41 

 
3. 
 

 
Zużyte baterie 

 
2.557 

 
4. 
 

 
Plastik (nakrętki) 

 
2.540 

 

W roku 2021 w stosunku do roku 2019 zebrano łącznie o ponad 78% mniej puszek 

aluminiowych, makulatury oraz baterii, natomiast odnosząc się do roku 2020 w 2021r. 

zebrano o niespełna 4% więcej przedmiotowych odpadów. Na przestrzeni lat 2020-

2021 zauważalny jest duży spadek ilości zebranych w ramach akcji odpadów 

komunalnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy była pandemia i czasowo zamknięte 

placówki oświatowe; 

 w ramach porozumienia z Organizacją Odzysku Biosystem S.A. z Krakowa w blisko 

180 pkt w mieście (placówki oświatowe, budynki kultury, administracji itd.) w 2021r. 

zbierane były bezpłatnie baterie, które trafiły do recyklingu; 

 w 2021 r. kontynuowano realizację projektu ”Wspólna akcja segregacja – działania 

informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, 

Komprachcice i Turawa”, oraz rozpoczęto realizację nowego projektu pn. „Eko-nawyki 

dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym”, których głównym założeniem jest 

szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu 

„Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym”,  gospodarka o obiegu 

zamkniętym stała się tematem przewodnim w prowadzonych działaniach 

edukacyjnych; 

 otwarcie w dniu 19.11.2021r. ReUżytkownii. Więcej na temat ReUżytkowni znajduje 

się rozdziale 4 pkt r.  

 udział w programie URBACT "Tropa Verde" - Opole jest jednym z partnerów  

w międzynarodowym projekcie TROPA VERDE realizowanym przez Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska. Projekt dotyczy nagradzania recyklingu poprzez specjalną 

platformę internetową, na której mieszkańcy mogą wymieniać otrzymane punkty,  
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za dostarczone odpady do punktów PSZOK, na wybrane nagrody; 

 realizację programu URBACT "Zasobne miasta" - miasto Opole jest realizatorem 

projektu międzynarodowego razem z 9 partnerami z miast europejskich. Projekt 

dotyczy opracowania pętli zasobów miasta w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi i  wymiany doświadczeń w tym zakresie z partnerami projektowymi; 

 przygotowanie materiałów edukacyjnych – prezentacje, ulotki (również obcojęzyczne), 

ankiety; 

 organizację imprezy edukacyjnej – Dzień Ziemi, udział w festynie (transport 

zrównoważony); 

 organizację Festiwalu URBACT; 

 wprowadzenie zarządzenia GOZ w Urzędzie Miasta Opola; 

 prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla Radnych Miasta Opola, pracowników Urzędu 

Miasta; 

 czynny udział w konferencji edukacyjnej organizowanej przez MCWE. 

 
Działania permanentne trwające cały rok: 

 prowadzenie internetowej strony informacyjno-edukacyjnej 

www.smieciopolis.opole.pl; 

 przekazywanie informacji edukacyjnych do umieszczenia na portalu 

społecznościowym Facebook, oraz w miesięczniku „Opole i kropka”;  

 udzielanie odpowiedzi o charakterze edukacyjnym na pytania przesyłane pocztą 

elektroniczną, telefonicznie oraz osobiście; 

 bieżąca aktualizacja treści edukacyjnych znajdujących się w aplikacji mobilnej „Opole 

segreguje”; rozbudowa aplikacji o moduł GOZ;  

 zbieranie i przygotowanie materiałów merytorycznych wykorzystywanych  

do prowadzenia prelekcji i warsztatów recyklingowych; 

 udział w nagraniach i wywiady dla lokalnych SM (radio, prasa, telewizja); 

 zlecenie usług dotyczących zakupu plecaków (Mucha Odpaducha) oraz maskotek  

i breloków (Mucha Odpaducha i Wróżka Odpadusia), eduskrzynek, gadżetów, chust 

edukacyjnych, zestawów edukacyjnych (gry i puzzle oraz zgniatarki i testery baterii), 

 rozbudowa na terenie Miasta Opola infrastruktury edukacyjnej o dodatkowe Miejskie 

Punkty Elektroodpadów oraz Punkty Wymiany Książek. 

http://www.smieciopolis.opole.pl/
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6. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych. 
  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 2021r. niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne należało kierować do instalacji komunalnych, które zapewniały ich 

przetworzenie. Przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w 2021r. należało kierować  

do instalacji komunalnych, zapewniających ich składowanie. Natomiast bioodpady 

stanowiące odpady komunalne należało kierować do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2022,poz. 699), który został dodany przez art. 6 

pkt 33 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1579) zmieniającej w/w ustawę z dniem 30 

czerwca 2021 r. wprowadzony został zakaz przekazywania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania. Od powyższego 

zapisu został wprowadzony w art. 158 ust 4 w/w ustawy wyjątek, który dopuszcza 

przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego 

przekształcania, wyłącznie w przypadku, gdy gmina, z której są odbierane te odpady, 

prowadzi selektywne zbieranie odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

4a Ustawy ucpg (art. 9e ust.1d Ustawy ucpg). 

Przez instalację komunalną zgodnie z zapisami art. 35 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (Dz.U. 2022, poz. 699) należy rozumieć „instalację do przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania 

tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, 

spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa  

w art. 143 tej ustawy zapewniająca: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części  



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Opola za rok 2021 

 

 

Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A;  45-015 Opole                                                           35 
 

 

 

do odzysku, lub składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych”. 

W myśl art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699) 

Marszałek Województwa Opolskiego zobowiązany jest do prowadzenia oraz udostępniania 

na stronach Biuletynu Informacji Publicznej listy istniejących instalacji spełniających 

wymagania dla instalacji komunalnych oraz instalacji komunalnych planowanych do budowy, 

rozbudowy lub modernizacji. Szczegóły związane z aktualizacją oraz procedurą dokonywania 

zmiany zawarte są w art. 38b w/w ustawy.  

Przedmiotowa lista umieszczona jest w Biuletynu Informacji Publicznej Marszałka 

Województwa Opolskiego. Zgodnie z listą w 2021r. funkcjonowało 5 instalacji komunalnych 

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych i wydzielania z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku oraz 8 instalacji komunalnych do 

składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych. Dodatkowo w/w lista wskazuje na instalacje komunalne, które 

planowane są do budowy, rozbudowy lub modernizacji (stan na dzień 26.08.2021r.). Wykaz 

poszczególnych instalacji znajduje się w poniższych tabelach: 

 

Tab. 7. Instalacje komunalne do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  

i wydzielania z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku. 

Lp. Adres instalacji Nazwa i adres zarządzającego             
instalacją 

1 ul. Podmiejska 69, 45-573 Opole Remondis Opole Sp. z o.o., 
Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole 

2 Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz Naprzód Sp. z o.o., 
ul. Raciborska 114b, 44-280 Rydułtowy 

3 ul. Naftowa 7, 47-200 Kędzierzyn 
Koźle 

Regionalne Centrum Zagospodarowania i 
Unieszkodliwiania Odpadów 

„Czysty Region” 
ul. Naftowa 7, 47-200 Kędzierzyn Koźle 

4 Gotartów, 46-200 Kluczbork EKO-REGION Sp. z o.o. 
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów 

5 Domaszkowice 156, 48-303 Nysa „EKOM” Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa 
 Źródło: „Lista instalacji komunalnych na terenie województwa opolskiego” zamieszczona na stronie: 

https://bip.opolskie.pl/category/strategie-programy-plany-sprawozdania-i-opracowania/ochrona-
srodowiska/plan-gospodarki-odpadami/ 

 

https://bip.opolskie.pl/category/strategie-programy-plany-sprawozdania-i-opracowania/ochrona-srodowiska/plan-gospodarki-odpadami/
https://bip.opolskie.pl/category/strategie-programy-plany-sprawozdania-i-opracowania/ochrona-srodowiska/plan-gospodarki-odpadami/
https://bip.opolskie.pl/category/strategie-programy-plany-sprawozdania-i-opracowania/ochrona-srodowiska/plan-gospodarki-odpadami/
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Tab.8 Instalacje komunalne do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

Lp. Adres instalacji Nazwa i adres zarządzającego                   
instalacją 

1 ul. Podmiejska 69, 45-573 Opole Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu,              
ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole 

2 ul. Naftowa 7, 47-200 Kędzierzyn 
Koźle 

Regionalne Centrum Zagospodarowania i 
Unieszkodliwiania Odpadów 

„Czysty Region” 

3 Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz           Naprzód Sp. z o.o.,                                
ul. Raciborska 114b, 44-280 Rydułtowy 

4 ul. Nowe Osiedle, Kielcza, 47-126 
Zawadzkie 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
„ZAW-KOM” Sp. z o.o., 

ul. Świerklańska 2, 46-059 Zawadzkie 

5 ul. Dworcowa, 47-161 Szymiszów Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i 
Mieszkaniowych Sp. z o.o., 

 ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie 

6 Gotartów, 46-200 Kluczbork EKO-REGION Sp. z o.o. 
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów 

7 Ziemiełowice, 46-100 Namysłów Zakład Wodociągów i usług Komunalnych 
„EKOWOD” Sp. z o.o., 

ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów 

8 Domaszkowice 156, 48-303 Nysa „EKOM” Przedsiębiorstwo Gospodarki                 
Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa 
 Źródło: „Lista instalacji komunalnych na terenie województwa opolskiego” zamieszczona na stronie: 

https://bip.opolskie.pl/2019/09/lista-instalacji-komunalnych-w-wojewodztwie-opolskim/  

 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę najważniejszych instalacji funkcjonujących  

w 2021r. na terenie Miasta Opola. 

1. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

zlokalizowana jest w Opolu, przy ul. Podmiejskiej 69 i zarządzana jest przez Remondis 

Opole Sp. z o.o. 

 Mechaniczne przetwarzania odpadów – instalacja do odzysku odpadów innych  

niż niebezpieczne, w procesie R12 o wydajności 100 000Mg/rok. W części 

mechanicznej w procesie R12 przetwarzane są niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne oraz odpady inne niż niebezpieczne z wytworzeniem paliwa 

alternatywnego. 

 Biologiczne przetwarzanie odpadów – instalacja do unieszkodliwiania odpadów innych 

niż niebezpieczne, w procesie D8 o wydajności 60 000Mg/rok tj. ok. 164,4 Mg/dobę. 

W części biologicznej poprzez stabilizację tlenową następuje biologiczne 

przetwarzanie frakcji ≤ 80 wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

https://bip.opolskie.pl/2019/09/lista-instalacji-komunalnych-w-wojewodztwie-opolskim/
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innych odpadów ulegających biodegradacji. 

 Kompostowanie odpadów - Instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, 

w procesie R3 o wydajności 5 000 Mg/rok. W przypadku wolnych mocy przerobowych 

tunele (z części biologicznej) mogą być wykorzystane do procesu kompostowania 

selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji w procesie R31. 

W 2021r. w części mechanicznej przetworzono łącznie około 97 800 Mg odpadów w tym 

około 31 300 Mg z miasta Opola (20 03 01), w części biologicznej około 25 900 Mg odpadów.2  

2. Instalacja do kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych selektywnie 

zebranych (kompostownia pryzmowa) zlokalizowana jest w Opolu przy  

ul. Podmiejskiej 69 i zarządzana jest przez Zakład Komunalny Sp. z o.o.  

W kompostowni w procesie odzysku R3 przetwarzane są odpady o kodzie 02 01 03, 

03 01 01, 03 01 05, 17 02 01, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 02. Roczna wydajność 

kompostowni pryzmowej wynosi 16 000Mg, średnio ok. 44Mg/dobę3. 

W roku 2021 w kompostowni przetworzono łącznie ponad 3 939,00 Mg odpadów 

pochodzących z terenu miasta Opola. Na kompostownie przyjmowane są również 

odpady pochodzące spoza terenu gminy Opole. Ogółem w wyniku kompostowania 

powstało około 3 000,00 Mg ulepszacza gleby „Organika”. W wyniku przetwarzania 

odpadów pochodzących zarówno z gminy Opole, jak i odpadów spoza gminy powstało 

około 850,00 Mg odpadów o kodzie 19 05 99 oraz nieco ponad 10 950,00  Mg 

odpadów o kodzie 19 05 034. Zakład Komunalny Sp. z o.o. na podstawie decyzji  

nr G-715/17 z dnia 22 listopada 2017r. wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi może wprowadzać do obrotu organiczny środek poprawiający 

właściwości gleby pn. „Organika”. Produkt „Organika” powstaje w wyniku procesu 

kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych odpadów 

ulegających biodegradacji. Organika poprawia właściwości gleby5.  

                                                 
1Decyzja z dnia 29 maja 2015r. o syg. DOŚ.7222.37.2014.JZ wydana przez Marszałka Województwa Opolskiego udzielająca Spółce Remondis Opole 

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania 60 

000Mg/rok, tj. ok. 164,4 Mg/dobę wraz z instalacją do mechanicznego przetwarzania odpadów powiązanych technologicznie z ww. instalacją 

biologiczną.  
2Dane pozyskane ze Spółki Remondis Opole 
3Decyzja z dnia 23 lutego 2021r. o syg. DOŚ-III.7222.11.2020.JW zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.54.2013.MK 

z 4 września 2014r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz instalacji 

pozostałych, zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 wraz ze zmianami w decyzjach Marszałka 
Województwa Opolskiego: nr DOŚ.7222.123.2014.MJ z 24 lutego 2015r., nr DOŚ.7222.38.2015.MK z 30 października 2015r. oraz nr DOŚ-

III.7222.57.2017.MK z 11 września 2017r. 
4Dane uzyskane od Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu 
5Decyzja nr G-715-17 z dnia 22 listopada 2017r. o syg. HOR.ns.8101.71.2017.102 zezwalająca Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o., 

ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleb pn. Organika. 

callto:19%2005%2099
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3. Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (Składowisko 

odpadów) zlokalizowana jest w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 i zarządzana jest przez 

Zakład Komunalny Sp. z o. o. Kwatera nr 1 o powierzchni w obrysie 8,56ha i głębokości 

średnio 11m jest w trakcie rekultywacji. Kwatera nr 2 została oddana do eksploatacji 

w 2006r. i jest nadal eksploatowana. Roczna zdolność przyjmowania odpadów wynosi 

ok. 100 00Mg.6 Pojemność całkowita kwatery nr 2 wynosi 1,448 mln m3. Do końca 

2021r. zapełniono 1,350 mln m3 kwatery (co stanowi 93% całkowitej jej pojemności), 

pozostała część obejmująca około 98 tys. m3 (7% całkowitej objętości) pozostaje do 

wykorzystania.7 

4. Instalacja rozdrabniania odpadów mineralnych w procesie odzysku R12 oraz R13  

o zdolności przetwarzania odpadów 10 000Mg/rok, średnio ok. 30 Mg/dobę. Instalacja 

zlokalizowana jest w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 i zarządzana jest przez Zakład 

Komunalny Sp. z o. o. W 2021r. w instalacji rozdrabniania odpadów mineralnych 

przetworzonych zostało w procesie R12 ok. 7 000,00 Mg odpadów pochodzących  

z terenu gminy Opole6,7.  

5. Instalacja rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w procesie odzysku R12 oraz 

R13 o zdolności przetwarzania odpadów 8 000Mg/rok. Instalacja zlokalizowana jest  

w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 i zarządzana jest przez Zakład Komunalny  

Sp. z o. o. W 2021r. w instalacji rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych 

przetworzonych zostało w procesie R-12 ok.1 900 Mg.6,7 

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.03.2021r. usługę odbioru odpadów komunalnych  

z nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola wykonywało w zależności od sektora, 

wybrane w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., 

ELKOM Sp. z o. o. oraz samodzielnie Spółka Remondis Opole Sp. z o.o. Od 01.04.2021r do 

końca roku w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie gospodarki odpadami 

komunalnymi (rezygnacja z sektorów oraz podział zamówienia na dwa zadania) usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyło na terenie całego Miasta 

Opola konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o. Poniżej w tabeli 

                                                 
6Decyzja z dnia 23 lutego 2021r. o syg. DOŚ-III.7222.11.2020.JW zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.54.2013.MK 

z 4 września 2014r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz instalacji 

pozostałych, zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 wraz ze zmianami w decyzjach Marszałka 

Województwa Opolskiego: nr DOŚ.7222.123.2014.MJ z 24 lutego 2015r., nr DOŚ.7222.38.2015.MK z 30 października 2015r. oraz nr DOŚ-
III.7222.57.2017.MK z 11 września 2017r. 

7 Dane uzyskane od Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu  
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zamieszczono instalacje komunalne, do których trafiły odebrane w 2021r. niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

 
Tab 9. Ilości odpadów o kodzie 20 03 01, 20 02 01, 20 01 08 odebrane od właścicieli nieruchomości, przyjęte przez PSZOK, mPSZOK w 
2021r. [Mg]. 

 Masa przekazanych odpadów 

[Mg] 

Instalacja 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 20 03 01 

31 334,90 Instalacja komunalna- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych Opole,  ul. Podmiejskiej 69. Remondis Opole  

Sp. z o.o. 

 

 

 

Bioodpady 

stanowiące 

odpady 

komunalne 

 

 

 

 

20 01 08 

 

1 369,04 W okresie 01.01.2021-31.03.2021  

Kompostownia pryzmowa. Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole,  

ul. Podmiejska 69 

8 128,37 

 

W okresie 01.04.2021-31.12.2021 

Instalacja komunalna- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych Opole ul. Podmiejskiej 69. Kompostownia tunelowa. 

Remondis Opole Sp. z o.o 

20 02 01 1 752,185  Kompostownia pryzmowa. Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole,  

ul. Podmiejska 69 

 
Tab 10. Ilości odpadów o kodzie 20 01 08, 20 02 01 odebrane od właścicieli nieruchomości, przyjęte przez PSZOK, mPSZOK w 2021r. 
[Mg]. 
 

 Podmiot 
odbierający 

odpady 
komunalne 

PSZOK, 
mPSZOK 

SUMA 

20 01 08 9 497,41 0 9 497,41 

20 02 01 583,2 1 168,985 1 752,185 

11 249,595 

 

Odpady o kodzie 19 05 99 (frakcja 0-80mm) stanowiące pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych zostały przekazane w ilości 10 647,599 Mg do składowania do instalacji 

składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – Zakład Komunalny  

Sp. z o.o., Opole, ul. Podmiejska 69. 

W roku 2021 do składowania na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w Gotartowie Eko - Region Sp. z o. o. Gotartów, 46-200 Kluczbork zostały przekazane odpady 

stanowiące pozostałość z sortowania odpadów selektywnie odebranych o kodzie 19 12 12  

w ilości 471,0275 Mg.  

 

Moce przerobowe poszczególnych instalacji, do których trafiły niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz 
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przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  

i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tab 11. Ilości odpadów o kodzie 20 03 01, 20 01 08, 20 02 01, które poddano przetwarzaniu w 2021r. 

Kod odpadu Masa odebranych 
odpadów [Mg] 

Instalacja, do której trafiły odpady Moce przerobowe 
instalacji [Mg/rok] 

 
20 03 01 

 
31 334,90 

Instalacja mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych- Remondis 

Opole Sp. z o.o Opole, ul. Podmiejskiej 69 

100 000* 
(100 000) 

Część mechaniczna 

60 000* 
Część biologiczna 

*8 

20 02 01 1 752,185 

 

 
 

Kompostownia pryzmowa – Zakład Komunalny 
Sp. Z o.o., Opole, ul. Podmiejska 69 

 

16 0009 
(12 000) 

 

 
 
 

20 01 08 

1 369,04 (2 500)9 

8 128,37 Instalacja mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych Opole ul. 

Podmiejskiej 69. Kompostownia tunelowa. 
Remondis Opole Sp. z o.o. 

60 000 
(5 000)* 

19 05 99 10 647,599 Instalacja do składowania odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne – Zakład Komunalny 

Sp. z o.o., Opole, ul. Podmiejska 69 

100 000 
(45 000)9 

19 12 12 471,0275 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne w Gotartowie – EKO-REGION Sp. z 

o.o., 46-200 Kluczbork 

80 000 
(80 000) 10 

 

W 2021r. nie odnotowano konieczności zagospodarowania odpadów komunalnych  

w instalacjach pełniących funkcje zastępcze.  

W ubiegłym roku (tj. 2021r.) odnotowano konieczność skierowania bezpośrednio na instalację 

składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne następujących odpadów: 

 17 06 04 w ilości 2,84Mg; 

 17 03 80 w ilości 45,92Mg;  

W 2021r. wzorem lat poprzednich przedsiębiorca odbierający odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości kierował odpady selektywnie zebrane (pojemnik żółty, niebieski, 

zielony oraz odpady wielkogabarytowe) do dalszego przetworzenia w zakładach 

                                                 
8Decyzja z dnia 29 maja 2015r. o syg. DOŚ.7222.37.2014.JZ wydana przez Marszałka Województwa Opolskiego udzielająca Spółce Remondis Opole 

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania 60 

000Mg/rok, tj. ok. 164,4 Mg/dobę wraz z instalacją do mechanicznego przetwarzania odpadów powiązanych technologicznie z ww. instalacją 

biologiczną. Dane pozyskane od Spółki Remondis Opole 
9Decyzja z dnia 23 lutego 2021r. o syg. DOŚ-III.7222.11.2020.JW zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.54.2013.MK 

z 4 września 2014r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz instalacji 

pozostałych, zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 wraz ze zmianami w decyzjach Marszałka 
Województwa Opolskiego: nr DOŚ.7222.123.2014.MJ z 24 lutego 2015r., nr DOŚ.7222.38.2015.MK z 30 października 2015r. oraz nr DOŚ-

III.7222.57.2017.MK z 11 września 2017r. 
10Decyzja z dnia 25 stycznia 2018r. o sygn. DOŚ-III.7222.60.2017.MK zmieniająca decyzję Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-IŻ-6610-1/53/06 z dnia 7 

maja 2007r. udzielającej „EKO-REGION” Sp. z o.o. w Bełchatowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacja do składowania odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów maksymalnie 80 000 Mg/rok, tj. 400 Mg/dobę oraz instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w części biologicznej o zdolności 30 000 Mg/rok, tj. 82 Mg/dobę, zlokalizowanych 
w Gotartowie, gm. Kluczbork wraz ze zmianami. 
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posiadających odpowiednie zezwolenia. 

Należy stwierdzić, że instalacje, do których trafiły przedmiotowe odpady komunalne 

wytworzone na terenie Miasta Opola gwarantowały ich przyjęcie i prawidłowe 

zagospodarowanie.  

 

7. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi. 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr XXIII/227/2020 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 27 października 2020r. stanowiącym zmianę Planu inwestycyjnego 

(załącznik nr 1) do „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-

2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” na terenie Miasta Opola planowane są inwestycje 

związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Wskazane w załączniku inwestycje powinny 

pozytywnie wpłynąć na gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola. Dzięki 

realizacji zamierzeń zwiększy się liczba miejsc, w których mieszkańcy będą mogli zgodnie  

z prawem oddać odpady komunalne, rozbudowa i budowa nowych instalacji stworzy warunki 

do efektywniejszego przetwarzania odpadów komunalnych. Realizacja powyższych 

inwestycji jest bardzo istotna z punktu widzenia gospodarki odpadami komunalnymi, jak 

również mieszkańców Miasta Opola. Korzyść płynąca z tworzenia miejsc, w których 

mieszkańcy mogą oddać nadmiar odpadów komunalnych czy też niepotrzebnych 

przedmiotów jest obopólna: mieszkańcy w sposób bezpieczny pozbędą się odpadów 

komunalnych, a Gmina Opole zyska cenne surowce. Budowa sortowni odpadów selektywnie 

zebranych pozwoli na ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz 

przyczyni się do pozyskania czystych surowców wtórnych. Budowa instalacji  

do biofermentacji oraz biogazowni pozwoli na efektywne wykorzystanie biodegradowalnych 

odpadów komunalnych selektywnie zebranych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. 

Inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi są pożądanym kierunkiem 

działania z uwagi na rosnące, co roku ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, przy 

jednocześnie wzrastających co rocznie poziomach, które gmina jest zobowiązana osiągnąć.  

Poniżej przedstawiono zarys zrealizowanych inwestycji: 

1. Rozbudowa i modernizacja istniejącego w Opolu, przy ul. Podmiejskiej 69 Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z założeniami, inwestycja 

polegająca m. in. na zwiększeniu utwardzonej powierzchni użytkowej PSZOK, 
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modernizacji monitoringu wizualnego, zakupu kontenerów na odpady została 

zrealizowana w roku 2020. Jednakże z uwagi na przeprowadzone analizy 

bezpieczeństwa oraz w celu stworzenia bardziej profesjonalnego PSZOK podjęto 

decyzje o przeniesieniu PSZOK Podmiejska w nowy teren położony przy ulicy 

Przeskok. Zakład Komunalny Spółka z o.o. planuje poszerzyć działanie PSZOK  

o punkt wymiany rzeczy oraz rozpatruje utworzenie punktu naprawy rzeczy. Całość 

zadania planowana jest na IV kwartał 2021 r. 

2. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu, przy  

ul. Kępskiej. Inwestycja została zakończona w roku 2020, lecz trwająca pandemia  

i przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na otwarcie punktu sprawiły, że 

PSZOK został otwarty dla mieszkańców w październiku 2021r.  

 

Ponadto w celu zabezpieczenia miejsca składowania odpadów po przetworzeniu  

na istniejących instalacjach oraz odpadów nieprzetworzonych planuje się, podniesienie 

rzędnych składowania odpadów na kwaterach składowiska o 7 m. Zadanie realizowane jest 

zarówno pod względem prawnym, jak i proceduralnym. Sporządzono raport oddziaływania 

na środowisko i uruchomiono procedurę uzyskania decyzji środowiskowej.11  

8. Poziomy gospodarowania odpadami komunalnymi 
Gmina na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości, sprawozdań podmiotów prowadzących punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz sprawozdań podmiotów zbierających odpady 

komunalne zobowiązana jest do obliczania i osiągnięcia poziomów zgodnie z aktami 

wykonawczymi Ustawy ucpg tj: 

 rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie 

sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych  (Dz.U. 2021, poz. 1530); 

 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. 2017, poz. 2412 ). 

Nie osiągnięcie przez gminę w/w poziomów skutkuje nałożeniem na gminę wysokich 

                                                 
11Dane uzyskane od Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu 
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sankcji finansowych. 

Z dniem 04.09.2021r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 

3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. 2021, poz. 1530), które zastąpiło niejako 

uchylone z dniem 31.12.2020r. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 

r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167). Zmianie uległ 

sposób obliczania poziomów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem poziom przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy 

odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do 

masy wytworzonych odpadów komunalnych z grupy 15, 20 oraz odpadów komunalnych 

powstałych po przetworzeniu tych odpadów.  

a) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych 

Gminy obowiązane są do osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia  

i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021 w wysokości co najmniej 20%. Poziomy 

wymagane do osiągnięcia przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Tab. 12. Poziomy wymagane do osiągnięcia w poszczególnych latach zgodnie z Ustawą upicg 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

20 25 35 45 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
Źródło: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021, poz. 888 ze zm.) 
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2021
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Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
odpadów komunalnych                                                     

Wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%]

Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%]
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Wyk.3. Wymagany i osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w roku 2021. 

 
Z uwagi na fakt, że przedmiotowy poziom był obliczany po raz pierwszy za rok 2021 nie ma 

możliwości dokonania porównania z wartościami poziomów obliczanych w latach 

poprzednich.  

W 2021r. Gmina Opole wywiązała się z nałożonych na nią przepisami prawa obowiązków  

w zakresie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

osiągając poziom 23%.  

 

b) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017roku w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, które reguluje poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposób jego obliczania nie został 

określony poziom, który gmina jest zobowiązana osiągnąć za rok 2021.  Gmina Opole w roku 

2021r. przekazała do składowania 1% odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

w stosunku do masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r.  

 

Gmina Opole w 2021r. wywiązała się, z nałożonego na nią przepisami prawa obowiązku 

osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych. Z roku na rok poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych, które gmina jest zobowiązana osiągnąć jest coraz wyższy. Za rok 

2022 poziom ten wynosi już 25%, czyli o 5% więcej niż za rok 2021. Z analizy danych 

liczbowych wynika, że na terenie Miasta Opola, co roku wytwarzanych jest coraz więcej 

odpadów komunalnych. Aby gmina Opole wywiązała się w kolejnych latach z obowiązków 

należy wdrożyć rozwiązania zmierzające do zdecydowanego ograniczenia wytwarzania 

odpadów zmieszanych oraz rozpropagowania idei GOZ.   

9. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, 
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale 
na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
 W 2021r. gmina z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uzyskała dochód 

w wysokości 45 853 942,85. 
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Zgodnie z art. 6r Ustawy ucpg środki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi gmina 

zobowiązana jest przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Dodatkowo gmina może przeznaczyć środki na pokrycie następujących kosztów: 

 wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

 utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami; 

 usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  

i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

 w przypadku, gdy środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina może 

je przeznaczyć na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich 

opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

 

Gmina Opole w roku 2021r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi poniosła łączne 

koszty w wysokości 42 912 341,32 zł., na które złożyły się następujące składowe: 

 odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów 

komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz  

w okresie 01.01.2021-31.03.2021 zagospodarowanie odpadów selektywnie 

zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe (w okresie 01.01.2021-
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31.03.2021) – 18 789 711,99 zł. 

 prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta 

Opola oraz mobilnych PSZOK – 2 084 489,40 zł. 

 przetwarzanie odpadów komunalnych -16 932 473,50 zł. 

 działania edukacyjne –1 240 119,57 zł. ( w tym GOZ 962 330,63 zł) 

 zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi –3 865 546,86zł 

 

W roku 2021 w działaniach edukacyjnych wydzielono nową grupę wydatków związanych 

z zapobieganiem powstawania odpadów, w ramach których otwarto ReUżytkownię (więcej 

na temat ReUżytkowni znajduje się w rozdziale 4 Charakterystyka gminnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi pkt r). W stosunku do roku ubiegłego w 2021r. przychody 

wzrosły o prawie 16%, a wydatki o 10%. 

 Zgodnie z art. 6r ust. 2da Ustawy ucpg (od dnia 23.09.2021r.) Rada Gminy w drodze 

uchwały może postanowić o pokryciu części kosztów gospodarki odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych w przypadku ujemnego bilansu lub celem obniżenia opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2021 w związku z osiągnięciem przez 

gminę Opole dodatniego bilansu finansowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi przedmiotowa uchwała nie została podjęta. Bilans finansowy za rok 2021 

wyniósł + 2 941 601,53zł. Powyższe wskazuje, że system jest samo bilansujący się.  

Podane wartości dotyczą wydatków poniesionych za okres I-XII 2021r. 

Poniżej zamieszczono zestawienie poniesionych kosztów w zakresie gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2019-2021. 
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Wyk.4 Koszty poniesione w zakresie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2019-2021 [zł] 

10. Liczba mieszkańców 
 Dane dotyczące liczby mieszkańców można pozyskać z trzech niezależnych źródeł: 

 z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS);  

 z bazy meldunkowej; 

 z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

W 2021r. na terenie Miasta Opola według bazy meldunkowej Urzędu Miasta w Opolu 

zameldowanych było 121 683 osób, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika,  

że liczba mieszkańców w analizowanym roku wyniosła 127 561 osób, natomiast deklaracjami 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam i komunalnymi objętych było 111 959 osób. 

Dane podane przez GUS są danymi półrocznymi, które zostały zaktualizowane w dniu 

10.11.2021r. Analizując liczbę osób objętych deklaracjami należy wskazać, że liczba  

ta stanowi 92% liczby osób zameldowanych oraz niespełna 88% liczby osób wskazanych 

przez GUS. Różnica liczby osób według podanych źródeł wynika głównie z faktu, że  

w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazywana 

jest liczba osób, która faktycznie zamieszkuje daną nieruchomość, a nie liczba osób 
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zameldowanych, na których opiera się baza meldunkowa oraz statystki prowadzone przez 

GUS.  

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców wg dostępnych źródeł, w podziale na 

poszczególne lata. 

 

Tab. 13. Zestawienie liczby mieszkańców wg danych zawartych w GUS oraz wg danych będących w posiadaniu Urzędu. 

 Liczba osób wg GUS Liczba osób zameldowanych wg danych z bazy 

meldunkowej 

Liczba osób wskazana w 

deklaracjach* 

2016 118 722 

(stan na dzień 31.12.2016r. ) 

117 356 

(stan na dzień 31.12.2016) 

102 204 

(stan na dzień 31.12.2016) 

2017 128 142 

(stan na dzień 30.06.2017) 

126 139 

(stan na dzień 31.12.2017) 

110 789 

(stan na dzień 31.12.2017) 

2018 128 224 

(stan na dzień 30.06.2018) 

125 699 

(stan na dzień 31.12.2018) 

111 480 

(stan na dzień 31.12.2018) 

2019 128 035 

(stan na dzień 25.06.2020) 

123 207 

(stan na dzień 31.11.2019) 

112 187 

(stan na dzień 31.12.2019) 

2020 128 012 

(stan na dzień 13.11.2020) 

120 236 

(stan na dzień 31.12.2020) 

111 950 

(stan na dzień 31.12.2020) 

2021 127 561 

(stan na dzień 10.11.2021) 

121 683  

(stan na dzień 31.12.2020) 

111 959 

(stan na dzień 31.12.2020) 

 

*Liczba osób wskazana w deklaracjach jest wartością zmienną w czasie, z uwagi na możliwość opodatkowania właściciela nieruchomości 

z datą obowiązywania wstecz. Wartości za rok 2021 podano na dzień tworzenia niniejszej analizy (kwiecień 2022), ze stanem w dniu 31 

grudnia 2021r. 

 
Wyk.5.  Zestawienie liczby mieszkańców wg dostępnych danych w latach 2016-2021. 
 

Liczba osób w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest stabilna  

i utrzymuje się na tym samym poziomie. Należy podkreślić, że na tą wartość wpływ mają 

zarówno nowe deklaracje, jak również dokonywane w nich zmiany oraz deklaracje 
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zamykające. Wzrost liczby osób na poziomie 1,2% został odnotowany w przypadku bazy 

meldunkowej. Liczba osób wskazana przez GUS niezmiennie od roku 2019 wykazuje 

tendencję spadkową. Gmina, w ramach uszczelniania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, zgodnie z delegacją ustawową (art. 6o Ustawy ucpg), w roku 2021 wydała 74 

decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

11. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,  
o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć 
działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12. 

 W 2021r. nie odnotowano konieczności zastosowania przez Gminę Opole działań,  

o których mowa art. 6 ust. 6-12 Ustawy ucpg.   

12. Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 
przekazanych do termicznego przekształcenia oraz stosunek masy 
odpadów komunalnych przekazanych do termicznego 
przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na 
terenie gminy.  

W roku 2021 do termicznego przekształcenia zostały przekazane odpady o kodzie: 

 16 01 03 Zużyte opony w ilości 43,977Mg. Odpady zostały przekształcone w procesie 

R1; 

 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne w ilości 14,72Mg. Odpady zostały przekształcone  

w procesie D10; 

 20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27 w ilości 18,8 Mg. Odpady zostały przekształcone w procesie D10; 

 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 w ilości 4,30 Mg. Odpady zostały 

przekształcone w procesie D10. 

 

Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że przez odpady komunalne wytworzone na terenie 

Miasta Opola należy rozumieć odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, 

odpady komunalne zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Opola za rok 2021 

 

 

Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A;  45-015 Opole                                                           50 
 

 

 

mPSZOK, MPE, butelkomatach oraz odpady zebrane przez podmioty zbierające odpady 

komunalne objęte gminną sprawozdawczością. 

 

Odpady przekazane do termicznego przekształcenia w 2021r. stanowią 0,11% w stosunku  

do masy odpadów komunalnych wytworzonych w 2021r. na terenie gminy, 

13. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
 i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych  
z terenu gminy oraz przeznaczone do składowania pozostałości  
z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Przedstawione poniżej dane pochodzą ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotów prowadzących punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  

Poniżej w tabeli zestawiono ilości odpadów o kodach 20 03 01, 20 01 08, 20 02 01 

odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola oraz 

dostarczonych do PSZOK, mPSZOK w roku 2021r. : 

 

Tab. 14. Odpady o kodzie 20 03 01, 20 01 08, 20 02 01 odebrane oraz dostarczone do PSZOK, mPSZOK, w 2021r. 
Lp. Kod odpadu Masa odebranych odpadów 

[Mg] 

Instalacja, do której trafiły odpady 

1 20 03 01 31 334,9 Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych Opole ul. Podmiejskiej 69. 

Remondis Opole Sp. z o.o. 

2 20 02 01 1 752,185 

 

Kompostownia pryzmowa. Zakład Komunalny Sp. z 

o.o. Opole, ul. Podmiejska 69 

3 20 01 08 1 369,04 W okresie 01.01.2021-31.03.2021 
Kompostownia pryzmowa. Zakład Komunalny Sp. z 

o.o. Opole, ul. Podmiejska 69 

8 128,37 Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych Opole ul. Podmiejskiej 69. 

Kompostownia tunelowa. Remondis Opole Sp. z o.o. 

 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Opola za rok 2021 

 

 

Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A;  45-015 Opole                                                           51 
 

 

 

 

Wyk.6 Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 w poszczególnych latach [Mg] 

 

 

 

Wyk. 7. Łączna masa odebranych, dostarczonych do PSZOK, odpadów o kodzie 20 01 08 oraz 20 02 01 w poszczególnych latach [Mg] 

 

 

Odpady o kodzie 19 05 99 (frakcja 0-80mm) stanowiące pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych zostały przekazane w ilości 10 647,599 Mg do składowania do instalacji 

składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – Zakład Komunalny  

Sp. z o.o., Opole, ul. Podmiejska 69. 

W roku 2021 do składowania na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w Gotartowie Eko - Region Sp. z o. o. Gotartów, 46-200 Kluczbork zostały przekazane odpady 

stanowiące pozostałość z sortowania odpadów selektywnie odebranych o kodzie 19 12 12  
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w ilości 471,0275 Mg. 

Średnia ilość komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na przestrzeni  

6 ostatnich lat wynosi 32 497,345 Mg. W 2021r. na terenie Miasta Opola wytworzono  

31 334,90 Mg odpadów zmieszanych, czyli o prawie 4% poniżej w/w średniej. W 2021r. 

utrzymała się tendencja spadkowa ilości wytworzonych odpadów zmieszanych.  

W porównaniu z rokiem 2020 na terenie Miasta Opola w 2021r. wytworzono o 3% mniej 

odpadów zmieszanych. 

Łączna ilość odpadów o kodzie 20 01 08 oraz 20 02 01 wykazała w roku 2021 niewielką – 

0,2% tendencję wzrostową w stosunku do roku 2020. 

W roku 2021 w wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

odpadów komunalnych do składowania przekazano o prawie 69% więcej odpadów o kodzie 

19 05 99, natomiast z pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do składowania 

zostało przekazanych blisko 70% mniej odpadów o kodzie 19 12 12 w porównaniu z rokiem 

2020. Powyższe świadczy o nieprawidłowo prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów 

komunalnych.  

Obserwowany trend spadku wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych,  

przy jednoczesny wzroście odpadów selektywnie zebranych jest prawidłowym kierunkiem  

w postępującej gospodarce odpadami komunalnymi. 

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowe wielkości odpadów, które powstały  

w wyniku przetworzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz  

ze wskazaniem procesu ich przetwarzania: 
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Wyk. 8.  Procentowe wielkości odpadów, które powstały w wyniku przetworzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

wraz ze wskazaniem procesu ich przetwarzania. 

 

W roku 2021 poddano przetworzeniu o 996,68 Mg mniej odpadów o kodzie 20 03 01  

w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2021 procentowy udział odpadów o kodzie  

19 12 10 oraz masy ubytków technologicznych uległ zmniejszeniu kolejno o 0,03% oraz  

o ponad 5% w stosunku do roku 2020. Odwrotną tendencję odnotowano w przypadku 

odpadów o kodzie 19 05 99, których procentowy udział zwiększył się w stosunku do roku 

ubiegłego o ponad 1%. Procentowy udział pozostałych odpadów pozostał bez zmian.  

 

14. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 
 Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że przez odpady wytworzone na terenie Miasta 

Opola należy rozumieć odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, odpady 

komunalne zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mPSZOK, 

MPE, butelkomatach oraz odpady zebrane przez podmioty zbierające odpady komunalne 

objęte gminną sprawozdawczością. 

a) odpady komunalne odebrane z terenu Miasta Opola 
W tabeli poniżej wskazano masę poszczególnych odpadów komunalnych odebranych  

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola w podziale na odbiór 

odpadów w ramach opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości oraz odbiory poza 

systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

39,49

1,26

17,26

33,98

8,01

Odpady powstałe z przetworzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych (20 03 01) odebranych w 2021.
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Tab.15.  Zestawienie ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola w roku 2021. 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Masa odebranych odpadów [Mg] 

Suma System gminny 
System 

konkurencyjny 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2783,22 207,60 2990,82 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 4639,19 2,575 4641,765 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2865,17 10,18 2875,350 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 0 1661,010 1661,010 

17 01 02 Gruz ceglany 0 286,00 286,00 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 0 36,660 36,660 

17 02 01 Drewno 0 22,44 22,44 

17 03 80 Odpadowa papa 0 45,92 45,92 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0 37,48 37,48 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 19 09 02 i 17 09 03 0 2561,31 2561,31 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 9497,41 0 9497,41 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0 0,0033 0,0033 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0 5,8723 5,8723 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 0 0,65 0,65 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 191,58 391,62 583,20 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 302,54 0 302,54 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 30875,43 459,47 31334,90 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2447,21 134,50 2581,710 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 0 527,330 527,330 

SUMA: 53 601,75 6390,6206 59 992,3706 
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Wyk. 9. Ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola w roku 2021  

w podziale na poszczególne rodzaje odpadów [Mg]. 

 

 

 

 

Wyk. 10. Suma odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w poszczególnych latach [Mg]. 
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Wyk.11. Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 w poszczególnych latach [Mg] 

 

 

 

 

Wyk. .12 Suma odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych (pojemnik żółty) odebranych od właścicieli 
nieruchomości w poszczególnych latach [Mg]. 
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Wyk. 13. Ilości odpadów szklanych odebranych od właścicieli nieruchomości w poszczególnych latach [Mg]. 
W opracowaniu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Opola za rok 2020” masa odebranych odpadów szklanych 
została błędnie podana. Prawidłowa wartość to 2500,21Mg.   
 
 
 
 

 
Wyk. 14. Łączne ilości odpadów o kodzie 20 01 08 oraz 20 02 01 odebranych od właścicieli nieruchomości w poszczególnych latach [Mg]. 
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Wyk. 15. Ilości odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie 20 03 07 w poszczególnych latach [Mg]. 
 
 
 
 
 

 
Wyk. 16. Ilości odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie 15 01 01 w roku 2020 oraz 2021 [Mg]. 

 

W 2021r. z terenu Miasta Opola odebrano łącznie 59 992,3706 Mg odpadów 

komunalnych, z czego nieco ponad 52% to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

W ubiegłym roku tj. 2020 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiły 55% 

łącznej masy odebranych odpadów komunalnych, co oznacza, że odnotowano spadek na 

poziomie 3%, przy jednoczesnym wzroście łącznej masy odebranych odpadów w wysokości 

2%. Z analizy danych dotyczących ilości odebranych odpadów komunalnych wynika, że 

odpady z grupy 15 stanowią 17% całości odebranych odpadów komunalnych, odpady z grupy 
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17 – 8%, a odpady z grupy 20, aż 75%. Tak duży procentowy udział odpadów z grupy 20 

spowodowany jest ilością niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 

01) w ilości 31 334,90Mg. W 2021r. odpady z grupy 15 oraz 17 w porównaniu z rokiem 

poprzednim tj. 2020, wykazały tendencję wzrostową o kolejno niespełna 12% oraz nieco 

ponad 28%. Odmienną tendencję, bo spadkową odnotowano w przypadku odpadów z grupy 

20. Ich ilość spadła w stosunku do poprzedniego roku o 2%. W 2021r. w porównaniu z rokiem 

2020 wzrosła ilość odpadów komunalnych odebranych z pojemnika niebieskiego o 60%,  

z pojemnika zielonego o prawie 8%, pojemnika brązowego o niespełna 3%, podczas gdy ilość 

odpadów z pojemnika żółtego oraz ilość odpadów wielkogabarytowych spadła o kolejno 

niespełna 6% oraz o nieco ponad 4%. Odpady komunalne odebrane  

w gminnym systemie stanowią prawie 89% wszystkich odebranych odpadów komunalnych 

na terenie Miasta Opola. Odbiór wolnorynkowy to jedynie nieco ponad 11% całego rynku 

odbioru odpadów komunalnych w naszym mieście. 

 

b) odpady komunalne przyjęte przez PSZOK: 
Na podstawie zapisu art. 9na Ustawy ucpg podmioty prowadzące punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych zobowiązane są do złożenia rocznego sprawozdania 

zawierającego informacje dotyczące zebranych odpadów komunalnych w danym roku 

sprawozdawczym. Poniżej zamieszczono zestawienie ilości odpadów komunalnych 

przyjętych przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mPSZOK, MPE, 

butelkomaty oraz zebrane w ramach prowadzonych konkursów w roku 2021. 
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Tab. 16. Zestawienie ilości odpadów komunalnych przyjętych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mPSZOK, 

MPE , butelkomatów oraz zebranych w ramach konkursów w roku 2021. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Masa odpadów zebrana w PSZOK [Mg] 

ul. Podmiejska 69 
 ul. Kępska 5 Łącznie 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 58,63 3,21 61,84 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 29,99 7,26 37,25 

15 01 07 Opakowania ze szkła 10,588 2,244 12,832 

16 01 03 Zużyte opony 31,4970 3,579 35,076 

17 01 02 Gruz ceglany 731,468 38,84 770,308 

17 01 03 

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 195,616 

11,53 207,146 

17 02 01 Drewno 1,5 0 1,5 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 157,05 8,54 165,59 

17 04 05 Żelazo i stal 29,567 0,973 30,54 

17 06 04 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03 128,612 

10,032 138,644 

17 08 02 

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 99,381 

10,499 109,88 

20 01 11 Tekstylia 84,64 3,92 88,56 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 1,058 0 1,058 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 20,763 0,55 21,313 

20 01 27* 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 14,357 

0 14,357 

20 01 28 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 18,086 

0,796 18,882 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,171 0,002 0,173 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 4,943 0 4,943 

20 01 35* 

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki5) 18,829 

0,6 19,429 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 104,689 

3,96 108,649 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1155,217 13,768 1168,985 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 798,565 42,515 841,08 

SUMA 3695,217 162,818 3858,035 

 

Poniżej na wykresach przedstawiono porównanie rocznych ilości odpadów przyjętych  

w PSZOK w poszczególnych latach [Mg]: 
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Wyk. 17. Ilości odpadów przyjętych w poszczególnych latach w  PSZOK [Mg]. 

 

 

 

 
Wyk. 18. Ilości odpadów  z grupy 17 (Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) przyjętych do PSZOK w poszczególnych latach [Mg]. 
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Wyk. 19. Ilości odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) przyjętych do PSZOK w poszczególnych latach [Mg]. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Wyk. 20.  Ilości odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) przyjętych do PSZOK w poszczególnych latach [Mg]. 
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Wyk. 21.  Ilości wjazdów do PSZOK w poszczególnych latach z podziałem na miesiące. 

 

 

 

 

Tab. 17. Zestawienie liczby wjazdów do PSZOK w poszczególnych miesiącach i latach 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Styczeń 235 327 721 862 1337 734 

Luty 330 392 731 1228 1317   693 

Marzec 463 931 986 1905 1672 1244 

Kwiecień 777 863 2065 1912 2008 1354 

Maj 792 744 2065 1878 2381 1390 

Czerwiec 813 1036 1851 1867 2314 1392 

Lipiec 970 1132 2050 2352 2650 1559 

Sierpień 945 2152 2015 2465 2540 1485 

Wrzesień 857 1454 1681 1705 2432 1301 

Październik 609 1684 1635 1969 2232 1175 

Listopad 605 1434 1453 1660 1761 1352 

Grudzień 450 1212 1031 1095 1242 707 

SUMA 7 846 13 361 18 284 20  898 23 886 14 386 

. 
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Wyk. 22.  Ilości wjazdów do  PSZOK w poszczególnych latach. 

 

W 2021r. udostępniono dla mieszkańców cztery nowe gabloty MPE, uruchomiono 

butelkomaty oraz drugi stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(4 październik 2021). Masa odpadów komunalnych, która trafiła w 2021r. do PSZOK wzrosła 

o prawie 15% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższe może być wynikiem otwarcia 

drugiego stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz 

udostępnieniem mieszkańcom Miasta Opola nowych gablot MPE oraz butelkomatów.  

W 2021r. w porównaniu z rokiem 2020 odnotowano wzrost przyjętych odpadów o kodzie 20 

02 01 prawie o 31%, nieco mniejszy dla odpadów o kodzie 20 03 07 - niespełna 10%, 

najmniejszy wzrost osiągnęły odpady z grupy 17 nieco ponad 1%.  

W roku 2021 odnotowano 14 386 wjazdów do PSZOK. W porównaniu do ubiegłego roku 

liczba ta spadła o niespełna 40%, ale ilość odpadów komunalnych przyjętych w PSZOK 

wzrosła. Tak duży spadek wjazdów do PSZOK może być spowodowany występującym w tym 

okresie stanem epidemiologicznym oraz wprowadzonymi w związku z tym licznymi 

obostrzeniami. Najczęściej PSZOK odwiedzany był w okresie od maja do sierpnia. W 

powyższym okresie PSZOK był odwiedzany ponad 1 390 razy w miesiącu. Najmniejszą liczbę 

wjazdów odnotowano w lutym – 693, natomiast największą w lipcu – 1 559. 
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c) odpady komunalne przyjęte przez podmioty zbierające odpady komunalne objęte 
obowiązkiem sprawozdawczości gminnej 
Na podstawie art. 9nb Ustawy ucpg podmiot zbierający odpady komunalne jest zobowiązany 

do złożenia rocznego sprawozdania z prowadzonej przez siebie działalności polegającej  

na zbieraniu odpadów komunalnych. W roku 2021 na terenie Miasta Opola przedmiotową 

sprawozdawczością objętych było 23 podmiotów. 

Poniżej przedstawiono dane z w/w sprawozdań.   

Tab. 18. Zestawienie ilości odpadów komunalnych przyjętych przez podmioty zbierające odpady komunalne (objęte gminną 

sprawozdawczością) na terenie Miasta Opola w roku 2021 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 317,377 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 49,922 

15 01 04 Opakowania z metali 500,7188 

16 01 03 Zużyte opony 12,48 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 744,8526 

17 04 02 Aluminium 600,6029 

17 04 03 Ołów 29,0776 

17 04 04 Cynk 13,6577 

17 04 05 Żelazo i stal 6585,4845 

17 04 06 Cyna 0,143 

17 04 07 Mieszaniny metali 46,8127 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 78,5345 

Suma 8 979,6633 

 

W roku 2021 zebrano łącznie 8979,6633 Mg odpadów komunalnych. W porównaniu z 

rokiem poprzednim odnotowano spadek ilości zebranych odpadów komunalnych o ponad 

54%. W 2021r. tendencję wzrostową odnotowano w przypadku odpadów o kodach: 17 04 06 

(2283%), 17 04 07 (1216%), 17 04 11(125%), 15 01 04 (118%), 17 04 02 (66%), 16 01 03 

(57%) 17 04 01 (40%). Natomiast tendencję spadkową wykazały odpady o kodach: 15 01 02 

(72%), 17 04 03 (37%), 15 01 01 (34%), 17 04 05 (26%), 17 04 04 (6%). Należy zauważyć, 

że pomimo wzrostu ilości niektórych rodzajów odpadów zebranych w 2021r. łączna masa 

zebranych odpadów w 2021r. była aż o 54% mniejsza niż w roku 2020. Spowodowane jest 

to faktem, że niektóre rodzaje odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem 2020 nie zostały 

w ogóle zebrane. Rodzaje zbieranych odpadów komunalnych zmieniają się dynamicznie, 

przez co całościowa analiza jest utrudniona.  
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Wyk. 23. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów zebranych przez podmioty zbierające odpady komunalne (frakcja pmts) w latach 2018-
2021 [Mg]. 
 
 
 

Masa poszczególnych odpadów komunalnych, jak i łączna masa zebrana w roku 2019 oraz 

2020 w porównaniu z opracowaniem pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

Miasta Opola za rok 2021” została zmodyfikowana, z uwagi na konieczność przygotowania 

korekty rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.   
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Tab. 19. Zestawienie ilości wytworzonych na terenie Miasta Opola odpadów komunalnych w roku 2021 

Kod odpadu 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych[Mg] 

Masa odpadów komunalnych zebrana 

w PSZOK [Mg] Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych SUMA System gminny 

System 

konkurencyjny ul. Podmiejska 69  ul. Kępska 5 

15 01 01 2783,22 207,6 58,63 3,21 317,377 3370,037 

15 01 02 0 0 29,99 7,26 49,922 87,172 

15 01 04 0 0 0 0 500,7188 500,7188 

15 01 06 4639,19 2,575 0 0 0 4641,765 

15 01 07 2865,17 10,18 10,588 2,244 0 2888,182 

16 01 03 0 0 31,497 3,579 12,48 47,556 

17 01 01 0 1661,01 0 0 0 1661,01 

17 01 02 0 286 731,468 38,84 0 1056,308 

17 01 03 0 0 195,616 11,53 0 207,146 

17 01 07 0 36,66 0 0 0 36,66 

17 02 01 0 22,44 1,5 0 0 23,94 

17 02 03 0 0 157,05 8,54 0 165,59 

17 03 80 0 45,92 0 0 0 45,92 

17 04 01 0 0 0 0 744,8526 744,8526 

17 04 02 0 0 0 0 600,6029 600,6029 

17 04 03 0 0 0 0 29,0776 29,0776 

17 04 04 0 0 0 0 13,6577 13,6577 

17 04 05 0 0 29,567 0,973 6585,4845 6616,0245 

17 04 06 0 0 0 0 0,143 0,143 

17 04 07 0 0 0 0 46,8127 46,8127 

17 04 11 0 0 0 0 78,5345 78,5345 

17 06 04 0 37,48 128,612 10,032 0 176,124 

17 08 02 0 0 99,381 10,499 0 109,88 

17 09 04 0 2561,31 0 0 0 2561,31 

20 01 08 9497,41 0 0 0 0 9497,41 

20 01 11 0 0 84,64 3,92 0 88,56 

20 01 21* 0 0,0033 1,058 0 0 1,0613 

20 01 23* 0 0 20,763 0,55 0 21,313 

20 01 27* 0 0 14,357 0 0 14,357 

20 01 28 0 0 18,086 0,796 0 18,882 

20 01 32 0 5,8723 0,171 0,002 0 6,0453 

20 01 34 0 0 4,943 0 0 4,943 

20 01 35* 0 0 18,829 0,6 0 19,429 

20 01 36 0 0,65 104,689 3,96 0 109,299 

20 02 01 191,58 391,62 1155,217 13,768 0 1752,185 

20 02 03 302,54 0 0 0 0 302,54 

20 03 01 30875,43 459,47 0 0 0 31334,9 

20 03 07 2447,21 134,5 798,565 42,515 0 3422,79 

20 03 99 0 527,33 0   0 0  527,33 

SUMA: 5 3601,75 6 390,6206 3 695,217 162,818 8 979,6633 72 830,0689 
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Na terenie Miasta Opola w roku 2021 zostało wytworzonych 72 830,0689 Mg odpadów 

komunalnych. Największy udział w masie wytworzonych w 2021r. odpadów komunalnych 

mają niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – ponad 43%, natomiast najmniejszy 

zaledwie 0,0001% odpady o kodzie 17 04 06 Cyna.  Ponad 82% odpadów wytworzonych na 

terenie Miasta Opola stanowią odpady odebrane od właścicieli nieruchomości, ponad 12% 

zebrana przez podmioty zbierające odpady, ponad 5% przyjęte przez PSZOK. 

 

 

Wyk. 24. Odpady komunalne wytworzone w 2021r. na terenie Miasta Opola [%].  
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15. Podsumowanie: 
 

1. Funkcjonujący na terenie Miasta Opola gminny system gospodarki odpadami 

komunalnymi jest systemem mocno rozbudowanym zapewniającym wysoką 

jakość świadczonych usług. System jest stabilny i samobilansujący się.  

2. Wdrożone rozwiązania w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz 

edukacja ekologiczna prowadzona na szeroką skalę przełożyła się na zmniejszenie 

ilości wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.   

3. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w dalszym ciągu istnieje konieczność 

wprowadzania rozwiązań mających na celu umożliwienie mieszkańcom 

prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Dotychczas podjęte 

działania przynoszą zamierzone skutki.   

4. Gmina Opole w 2021r. wywiązała się, z nałożonego na nią przepisami prawa 

obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych.  

5. Instalacje, do których trafiły wytworzone na terenie Miasta Opola odpady 

komunalne gwarantują ich przyjęcie i prawidłowe zagospodarowanie. 

6. Z roku na rok ilość wytwarzanych odpadów komunalnych rośnie, dlatego też 

podejmowanie nowych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

jest pożądanym kierunkiem działania. 

7. Aby gmina Opole wywiązała się w kolejnych latach z obowiązków, należy wdrożyć 

rozwiązania zmierzające do zdecydowanego ograniczenia wytwarzania odpadów 

komunalnych oraz rozpropagowania idei GOZ. 

8. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi jest na bieżąco monitorowany. 

Możliwe do wprowadzenia rozwiązania analizowane są zarówno pod kątem 

ekonomicznym, technicznym jak i funkcjonalnym.  


