Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Międzylesie
za rok 2019

Międzylesie, listopad 2020

I.

Wstęp

Obowiązek dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, wynika z art. 3 ust. 2
pkt 10) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.
1439). Celem analizy jest zweryfikowanie możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza

sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje
komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania
odpadami komunalnym i obejmuje w szczególności następujące elementy:
1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów
stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których
gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady
komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania
odpadów

komunalnych

i

pozostałości

z

procesu

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
II. Zagadnienia ogólne
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów

komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości

zamieszkałych z terenu miasta i gminy Międzylesie oraz prowadzenie na terenie Gminy Międzylesie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wykonywana jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Międzylesiu, na podstawie stosownej umowy, nieprzerwalnie od miesiąca lipca 2013 r.
Obecna umowa obowiązuje od miesiąca stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Usługę powyższą powierzono
Zakładowi, w wyniku przeprowadzonego w miesiącu grudniu 2019 roku postępowania w trybie z wolnej ręki zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
Odbiór odpadów komunalnych, w roku sprawozdawczym, tak jak i w latach ubiegłych, odbywał się w oparciu
o roczny harmonogram wywozu, opracowany przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji

odpadów komunalnych, określonej w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj.
•

odpady zmieszane odbierane były:
- dla zabudowy zwartej, osiedlowej w mieście i na terenach wiejskich w cyklu tygodniowym;
- dla zabudowy jednorodzinnej w mieście i na terenach wiejskich w cyklu dwutygodniowym;

•

odpady komunalne zbierane selektywnie: opakowania z papieru i makulatury, tworzyw sztucznych, szkła,
metali, opakowań wielomateriałowych odbierane były :
- w systemie zbiorczym w mieście w cyklu tygodniowym;
- w systemie zbiorczym na terenach wiejskich nie rzadziej niż raz w miesiącu
- w systemie indywidualnym nie rzadziej niż raz w miesiącu .

Zbiórka w/w odpadów segregowanych w systemie indywidualnym prowadzona była w workach, a w systemie
zbiorczym do pojemników ogólnodostępnych. tzw. „gniazd”
Dystrybucja worków dla właścicieli nieruchomości segregujących odpady odbywała się podczas ich odbioru
zgodnie z regułą „worek za worek”. Dodatkowo worki dostępne były w siedzibie firmy wywozowej – Międzylesie,
Plac Wolności 16.
W roku 2019 miesiącu kwietniu i

październiku, na terenie gminy prowadzono zbiórki odpadów

wielkogabarytowych. Odpady odbierane były z terenu nieruchomości, według ustalonego harmonogramu,
w którym określono maksymalną waga oraz ilość wystawianych odpadów. Harmonogram został podany podawany
z odpowiednim wyprzedzeniem, do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
W okresie od miesiąca kwietnia do października prowadzona była też zbiórka odpadów zielonych: skoszonej
trawy, drobnych gałęzi i konarów drzew oraz pozostałości z pielęgnacji przydomowych ogrodów, z następująca
częstotliwością

dla zabudowy wielolokalowej w mieście i na terenach wiejskich raz na tydzień, dla zabudowy

jednorodzinnej mieście i na terenach wiejskich dwa razy w miesiącu.
ZUK Sp. z o.o. w Międzylesiu w roku sprawozdawczym, jak w latach ubiegłych, obsługiwał również, na podstawie
umów cywilnoprawnych, nieruchomości niezamieszkałe (instytucje publiczne, podmioty gospodarcze,
nieruchomości zamieszkiwane sezonowo) z terenu gminy, które nie zostały objęte przez Gminę systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, oprócz Zakładu, posiadały
w analizowanym okresie, następujące firmy, wpisane do prowadzonego przez Burmistrza MiG Międzylesie,
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości:
1. Remondis Opole Sp. z o.o.; 45-573 Opole, Opole, Al. Przyjaźni 9;
2. Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.; 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13
3. FBSERWIS S.A.; 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
4. FCC Polska Sp. z o.o.; 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk; 26-008 Górno, Wola Jachowa 94A – uzyskał wpis
w miesiącu listopadzie 2019 r.

W roku 2019, poza ZUK Międzylesie, jedynie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, jako
podwykonawca FCC Polska Sp. z o.o z/s w Zabrzu, świadczył usługi na terenie gminy Międzylesie.
Nieprzerwalnie od dnia 1 lipca 2013 r. funkcjonuje na terenie gminy stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w mieście Międzylesie, przy Placu Wolności 16.
Punkt świadczy usługi w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00, a w każdy wtorek w godzinach od 7.00 do 18.00.
Do Punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Międzylesie:
- zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo do 100 kg,
- zużyte opony od samochodów osobowych - w każdej ilości,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - jednorazowo do 20 kg,
- inne odpady niebezpieczne (chemikalia) powstające w gospodarstwach domowych - w każdej ilości,
- papier i tektura - w każdej ilości,
- szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości,
- tworzywa sztuczne - w każdej ilości,
- opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych - jednorazowo do 20 kg,
- przeterminowane leki - w każdej ilości.
Struktura organizacyjna Urzędu w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, pozostaje niezmieniona od roku 2013.
Nadal głównym narzędziem do gromadzenia danych niezbędnych do zarządzania dochodami i kosztami
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz deklaracjami o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostaje program komputerowy RADIX, z centralną bazą danych oraz
odrębnymi modułami dla poszczególnych referatów Urzędu, w tym min. moduł:
•

GOK (kompatybilny z systemem ewidencji ludności tut Urzędu); umożliwiający ewidencję właścicieli
nieruchomości (stworzoną na podstawie ewidencji podatników podatku od nieruchomości tut. Urzędu),
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;

•

windykacja opłat i podatków ;

•

ewidencja księgowa .

W roku 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa podwyższeniu. Zmiany
wprowadzone został uchwałą Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz zróżnicowania stawek

opłaty. Od miesiąca kwietnia 2019 r. stawka opłaty wynosiła 19,50 zł./osobę/miesiąc przy odpadach zbieranych
selektywnie, a przy odpadach niesegregowanych 24,50 zł./osobę/miesiąc.
Obowiązujące

nadal

zróżnicowanie

stawek

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, również uległo zwyżce , w taki sposób, ze stawka
opłaty na 5 i 6 osobę przy segregacji odpadów wynosiła 2,00 zł/osobę./miesiąc, a przy odpadach zmieszanych
4,00 zł/osobę/miesiąc. Na nieruchomościach liczących powyżej 6 osób, opłata od kolejnych osób wnoszona była
na zasadach ogólnych. W roku 2019 zróżnicowaniem stawek opłaty objętych zostało 229 właścicieli
nieruchomości.
Wzrost stawek opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi w analizowanym okresie spowodowany był
wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo
odbierające odpady z terenu gminy, zwłaszcza rosnącymi kosztami przyjęcia odpadów przez podmioty zajmujące
się ich odzyskiem i unieszkodliwianiem (wzrost opłaty środowiskowej za 1 tonę odpadów zmieszanych
i segregowanych, a także znacznym wzrostem kosztów pracy (wzrost płacy minimalnej), przy jednoczesnym
zwiększeniu się ilości odpadów zbieranych z terenu gminy.
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, muszą być
pokrywane ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez
mieszkańców.
Przy kalkulacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy, zgodnie z w art. 6k ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uwzględnić następujące elementy:
liczbę mieszkańców gminy,
ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
koszty

funkcjonowania

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi:

koszty

usługi

odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych, organizacji i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów,
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
III.

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Międzylesie w zakresie gospodarowania

odpadami komunalnymi
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Międzylesie nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. W roku 2019, wszystkie
komunalne odpady zmieszanie przekazane zostały do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
w Zawiszowie i Zabrzu. Nadal, dla zmniejszenia kosztów transportu w/w odpadów do instalacji w Zawiszowie,
ZUK Sp. z o.o. w Międzylesiu przekazywał odpady do bazy przeładunkowej w Kłodzku.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W roku sprawozdawczym nadal prowadzone były prace rekultywacyjne zamkniętego gminnego składowiska
odpadów w Międzylesiu, których wykonawcą jest Spółka Geotrans S.A. z/s we Wrocławiu.

Większość prac na składowisku zostało już zrealizowanych, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z 2016 r. zmieniającą wcześniejszą decyzję Starosty Kłodzkiego o wyrażeniu zgody na
zamknięcie przedmiotowego składowiska. Do wykonania pozostało wykonanie warstwy glebotwórczej oraz
kształtowanie zabudowy roślinnej składowiska. Decyzją z 30 grudnia 2019 r. Marszałek Województwa
Dolnośląskiego zmienił obowiązującą decyzję i określił, że wyżej wymienione prace mają zostać wykonane
w terminie do 31.12.2020 r.
W dniu 22 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1579 opublikowana została nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. Ustawa ta wprowadziła szereg istotnych zmian
w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi. Przepisy znowelizowanej ustawy weszły w życie
z dniem 6 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, dla których określono odrębne terminy wejścia
w życie.
Jedną z najistotniejszych zmian było wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych przez
wszystkich właścicieli nieruchomości, w tym bioodpadów. Ustawodawca określi frakcje odpadów komunalnych,
które winny być odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości oraz częstotliwość odbioru.
W związku z tym, że termin obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z podmiotem realizującym usługę na terenie gminy, upłynął

z dniem 31 grudnia 2019 r.

nowy system

gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, musiał zostać wdrożony od 2020 r. Wdrożenie nowych regulacji
wymagało podjęcia stosownych uchwał, przeprowadzenia działań informacyjnych dla mieszkańców oraz
wprowadzenia nowych rozwiązań logistycznych i organizacyjnych, spowodowało dodatkowe koszty. Nowy system
gospodarki odpadami zaczął obowiązywać na terenie gminy Międzylesie od miesiąca lutego 2020 roku.
3. Koszty poniesione w roku 2019 w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wyniosły
1 285 616,30 zł.
Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości
1 285 639,50 zł, w tym:
- obsługa gospodarki odpadami – 112 000 zł,
- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 18 918,50 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzylesie oraz
prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1 154 721 zł,
W 2019 r. wystawiono 804 upomnienia dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę
78 003,06 zł, z tego zrealizowano 27 326,41 zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 202 tytuły
wykonawcze na kwotę 49 730,60 zł, z tego zrealizowano 11 626 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 229 816,90 zł, w tym wymagalne 183 972,07 zł,
co stanowi 12,20 % w stosunku do przypisu należności.

4. Liczba mieszkańców
Według danych na dzień 31 grudnia 2019 r. w gminie Międzylesie:
• liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 7075 osób;
• liczba złożonych deklaracji - 2273
• liczba osób według złożonych deklaracji - 5570
• liczba obowiązujących decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – 173
• liczba właścicieli wezwanych do złożenia wyjaśnień w związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do
danych zawartych w złożonej deklaracji (dot. liczby osób zamieszkujących nieruchomość) – 51
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa art. 6 ust. 1, w imieniu
których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12
Według danych pozyskanych od ZUK Sp. z o.o. w Międzylesiu, na koniec roku 2019 Zakład dysponował
łącznie 146 aktualnymi umowami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W roku sprawozdawczym
podpisanych zostało 8 umów.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk; 26-008 Górno, Wola Jachowa 94A obsługiwało w roku
2019 jednego właściciela nieruchomości z terenu gminy Międzylesie.
Sposób naliczania opłaty wobec właścicielami nieruchomości zamieszkiwanych sezonowo pozostał
niezmieniony w stosunku do lat ubiegłych. Są oni rozliczani od ilości zadeklarowanych osób oraz miesięcy,
przebywania na nieruchomości. Instytucje natomiast od ilości odpadów mierzonej w metrach sześciennych.
Weryfikacja nieruchomości niezamieszkałych, w powyższym zakresie prowadzona jest w sposób ciągły.
Właściciele nieruchomości nieposiadający stosownych umów wzywani są sukcesywnie do ich zawarcia.
6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Międzylesie w roku 2019 r.
Rodzaj odpadów
komunalnych

Kod odpadów

Ilość (Mg)

Odpady zmieszane

200301

1370,7400

Odpady zmieszane

200301

0,7800

Opakowania z papieru i
tektury

150101

61,6180

Opakowania z papieru i
tektury

150101

0,8700

Opakowania z papieru i
tektury

150101

0,1960

Odpady ulegające
biodegradacji

200201

4,6600

Opakowania z tworzyw
sztucznych

150102

40,700

Nazwa i adres instalacji, do której zostały
przekazane
Instalacja do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych w Zawiszowie
Zawiszów 5, 58-100 Świdnica
Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania
Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F
Apis Fijałkowski, Bloch S.j. ul. Kaliska 87-860 Chodecz
FBSERWIS Sp. o.o. Ścinawka
Średnia 86, 57-410 Ścinawka Dolna
Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania
Sp.zo.o .Pastuchów ul. Fabryczna 3, 58-140
Jaworzyna Śląska
Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych
odpadów zielonych i innych bioodpadów
(Kompostownia) w Zawiszowie,
Zawiszów 5, 58-100 Świdnica
Radomsko Sp.z o.o. ul. Geodetów 8, 97-500
Radomsko

Opakowania z tworzyw
sztucznych

150102

37,8050

Opakowania z tworzyw
sztucznych

150102

0,4400

FBSERWIS Sp. o.o. Ścinawka
Średnia 86, 57-410 Ścinawka Dolna

Opakowania z tworzyw
sztucznych

150102

5,0280

Opakowania ze szkła

150107

28,5270

Opakowania ze szkła

150107

0,200

Opakowania ze szkła

150107

7,4000

Opakowania ze szkła

150107

5,6000

Odpady pochodzące z
rozbiórek i remontów

170101

27,9900

Odpady wielkogabarytowe

200307

21,3850

Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania
Sp.zo.o. Pastuchów ul. Fabryczna 3, 58-140
Jaworzyna Śląska
Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
ul. Wodna 4, 30-556 Kraków
SAR Recykling Sp.z o.o. Wyzwolenia 2/204,
41-103 Siemianowice Śląskie
Krynicki Recykling, ul. Iwaszkiewicza 48/23,
10-089 Olsztyn
FBSERWIS Sp. o.o. Ścinawka
Średnia 86, 57-410 Ścinawka Dolna
Zamknięte składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Międzylesiu wykorzystywane do celów rekultywacji
Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Zawiszów 5,
58-100 Świdnica

Zużyte opony

160103

2,900

Opakowania z metali

150104

2,1750

Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania
Sp.zo.o. Pastuchów ul. Fabryczna 3, 58-140
Jaworzyna Śląska

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Zawiszów 5,
58-100 Świdnica
Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania
Sp.zo.o. Pastuchów ul. Fabryczna 3, 58-140
Jaworzyna Śląska

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Plac Wolności 16 w Międzylesiu
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne

200135*

3,8420

Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne

200136

4,8180
WASTES SERWICE GROUP Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów

Baterie i akumulatory
łącznie z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w
160601,160602 lub 160603
oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające
baterie

200133*

0,5400

Urządzenia zawierające
freony

200123*

5,1680

Zużyte opony

160103

1,4600

Odpady
wielkogabarytowe

200307

1,9350

WASTES SERWICE GROUP Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów
Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Zawiszów 5,
58-100 Świdnica

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz
powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Łączna masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w 2019 r. z terenu gminy Międzylesie wynosiła
1371,5200 ton.
Łączna masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosiła 67,3440 tony,
w tym opakowania z papieru i tektury - 62,6840, odpady ulegające biodegradacji – 4,6600.
Zgodnie z ustawą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek ograniczyć
przede wszystkim składowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz zwiększyć poziom odzysku i recyklingu
takich odpadów jak papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Wymagane
do osiągnięcia poziomy określa: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz rozporządzenie
z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Gmina Międzylesie w 2019 r. osiągnęła następujące poziomy:
•

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania – 12,09 % (w roku 2019 dopuszczalny poziom - 40%);

•

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26% (wymagany poziom w roku 2019 - 40%);

•

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (wymagany poziom w roku 2019 - 60%).

Nie został osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Łączna ilość tych odpadów w stosunku do ilości
pozostałych frakcji odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu gminy, w ciągu całego roku 2019, jest
zbyt niska , aby osiągnąć wymagany poziom. Jest to spowodowane przede wszystkim nieprawidłową segregacją
odpadów przez właścicieli nieruchomości.
Gmina Międzylesie podjęła w roku 2019 oraz będzie podejmować w kolejnych latach działania dla zapewnienia
efektywniejszej segregacji poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, zwiększenia ilości i polepszenia jej
jakości, co z kolei na przełożyć się na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia. Harmonogram działań naprawczych przedstawia się następująco:
rok 2019 - konkurs dot. zbiórki makulatury w funkcjonujących na terenie Gminy szkołach. Dzięki konkursowi
zrealizowanemu przez ZUK Sp. z o.o. w Międzylesiu, pozyskano 40 ton makulatury.
rok 2020
1. wprowadzenie obowiązkowej segregacja odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości, w systemie
workowym lub do pojemników należących do poszczególnych właścicieli nieruchomości.
Uchwałą Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Międzylesie,
wprowadzono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej
wysokości opłaty ustalonej dla odpadów zbieranych selektywnie.
Zmieniono również Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie, wprowadzając
zapisy związane z obowiązkami mieszkańców w zakresie segregacji odpadów komunalnych;

2. wydanie ulotki dot. prawidłowej segregacji odpadów, która została rozdystrybuowana wśród mieszkańców
gminy oraz zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu i kilkukrotnie dołączona była do
wydawanego przez Urząd Informatora gminnego;
3. zlikwidowano pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w systemie zbiorczym tzw. „gniazda” w miejscach
ogólnodostępnych. Przekazując pojemniki do dyspozycji wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom
mieszkaniowym, czyniąc je tym samym „odpowiedzialnymi” za jakość segregacji prowadzonej przez
mieszkańców;
4. zmieniono system przyjmowania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez
właścicieli nieruchomości, z indywidualnych składanych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości
we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach na rzecz jednej, wspólnej składanej przez
administratorów, co gwarantuje jednolity system zbierania odpadów przez wszystkich właścicieli i pozwala
na skuteczną kontrolę prowadzonej selekcji;
5. prowadzenie działań kontrolnych przez pracowników tut. Urzędu, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości, w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
Dodatkowo Gmina zobowiązała Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu, z którym ma
zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie na terenie gminy PSZOK-u, do niezwłocznego
informowania o stwierdzonych przypadkach niewłaściwej selektywnej zbiórki odpadów. Umożliwia to
podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji w tym zakresie;
6. w roku szkolnym 2020/2021 organizacja konkursów ekologicznych oraz zbiórki surowców wtórnych
w placówkach oświatowych z terenu gminy Międzylesie;
7. funkcjonowanie na terenie Gminy, tak jak w latach wcześniejszych, Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, cieszącego się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy dostarczają tam
odpady zebrane selektywnie. Uchwałą Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, poszerzono katalog odpadów, które
przyjmowane są w PSZOK-u.
rok 2021-2023
1. kontynuacja działań kontrolnych worków/ pojemników z odpadami segregowanymi celem usuwania
nieprawidłowości;
2. działania zmierzające do utworzenia na terenie Gminy punktu skupu surowców wtórnych;
3. kontynuacja działań edukacyjnych i informacyjnych (konkursy, warsztaty, prelekcje)

i zacieśnienia

współpracy Gminy z sołectwami, placówkami oświatowymi, instytucjami pozarządowymi, działającymi na
terenie gminy, celem podniesienia wiedzy i ukształtowania odpowiednich postaw proekologicznych wśród
mieszkańców.
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Tomasz Korczak
Sporządziła: Inspektor Agata Rarus

