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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 ze zm.). 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). 

 



W roku 2020 wprowadzone zostały nowe zasady zbiórki odpadów komunalnych, do czego zobligowała Gminę 

nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z dnia 19 lipca 2019 r.,  obowiązkową  segregacją odpadów 

komunalnych objęto  wszystkich właścicieli nieruchomości. 

 

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  Uchwałą  Nr XVI/92/2019  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,  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; 

 bioodpady (w tym odpady zielone) odbierane były: 

 - z zabudowy wielolokalowej w mieście i na terenach wiejskich nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie  

od kwietnia do października i nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od listopada do marca; 

- z zabudowy jednorodzinnej w mieście i na terenach wiejskich nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie                    

w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie w okresie od listopada do 

marca. 

 

W roku 2020 zlikwidowano pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w systemie zbiorczym tzw. „gniazda”                   

w miejscach ogólnodostępnych. Nieruchomości wielolokalowe (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie 

mieszkaniowe) zobowiązane zostały do wyposażenia się  w pojemniki  do selektywnego zbierania określonych 

frakcji odpadów komunalnych.   

Natomiast  dystrybucja worków  do segregacji odbywała się tak, jak w latach ubiegłych podczas ich odbioru 

zgodnie  z regułą „worek za worek”.  Dodatkowo worki dostępne były w siedzibie firmy wywozowej – Międzylesie, 

Plac Wolności 16, jak w latach ubiegłych.  

 

W roku 2020 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.  

 

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 2020, 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 - jednorazowo 4 sztuki, 

 - 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,  

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek - w każdej ilości,  

- tekstylia i odzież - w każdej ilości 

Uchwałą  Nr XVI/92/2019 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, wprowadzono  zmiany w zakresie  ilości i rodzaju odpadów, które mogą być  

zbierane w PSZOK. 

 



Struktura organizacyjna Urzędu w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi, nie uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich.  

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 . 

       

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 nowe stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.  

 Nadal opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty  

określonej w cytowanej wyżej uchwale. 

Ustalono  stawkę opłaty w wysokości 28,00 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli jednak   właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, obowiązany jest do 

ponoszenia opłaty w dwukrotnej wysokości opłaty ustalonej dla odpadów zbieranych selektywnie, tj. 56,00 zł.  

 Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustalono zwolnienie w wysokości 1,00 

złotych.  

 Utrzymano zróżnicowanie stawki opłaty, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej 

nieruchomości w ten sposób, że:  

-  w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 5 lub 6 osób, wynosi  2,00 złotych miesięcznie od 5 i 6 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 5 lub 6 osób, w wysokości 56,00 złotych 

miesięcznie od 5 i 6 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 osób, opłata od kolejnych osób wnoszona jest na 

zasadach ogólnych.  

W roku 2020 zróżnicowaniem stawek opłaty objętych zostało 314 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, bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i  

pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

Na terenie Gminy Międzylesie nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.  W roku 2020, wszystkie 

komunalne odpady zmieszanie przekazane zostały do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych                            

w  Zawiszowie, Zabrzu i Rudnie Wielkiej.  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. Odpady 

ulegające biodegradacji przekazane zostały do instalacji Szalejów Górny i  Zawiszów.     

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami  komunalnymi. 

W listopadzie 2020 roku zakończono prace rekultywacyjne zamkniętego gminnego składowiska odpadów                      

w Międzylesiu, których wykonawcą była Spółka Geotrans S.A.  z/s  we Wrocławiu.                             

Prace wykonane zostały zgodnie z Projektem rekultywacji i zamknięcia  składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Międzylesiu oraz zgodnie z decyzją wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska 

odpadów wydaną przez Starostę Kłodzkiego  Nr 7/2008  z  dnia 26 marca 2008 r., zmienioną decyzją Starosty 

Kłodzkiego Nr 35/1/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 

13 lutego 2015 r. znak: DOW-S-V.7241.22.2015.AK.MK, z dnia 16 lutego 2015 r. znak: DOW-S-

V.7241.70.2014.AK.MK oraz decyzją Nr Z 85/2015 z dnia 15 stycznia 2016 r., decyzją Nr Z 85.1/2018 z dnia 22 

czerwca 2018 r. i decyzją  Nr Z 85.2/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

W fazie poeksploatacyjnej na składowisku wymagane jest  prowadzenia monitoringu  na zasadach określonych               

w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz w posiadanej decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie               

i innych dokumentach z nią związanych.  



Teren składowiska  musi być  odpowiednio zabezpieczony w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieupoważnionych oraz nielegalne składowanie odpadów oraz utrzymany w należytym stanie technicznym                        

i porządkowym, co rodzi określone koszty.  

 

3. Koszty poniesione w roku 2020  związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych                           

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020  roku wyniosły    

1 683 209,15 zł.   

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości  

1 865 714,12  zł, w tym: 

- obsługa gospodarki odpadami – 112 600 zł, 

- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 16 000,00 zł, 

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzylesie oraz 

prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1 737 114,12 zł, 

W 2020 r. wystawiono  503 upomnienia dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 

150 261,26 zł, z tego zrealizowano 41 891,86  zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 27 tytułów 

wykonawczych  na kwotę 14 044,70 zł, z tego zrealizowano 5 519,2026 zł.  

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 304 146,24 zł, w tym wymagalne 248 221,22 zł,                     

co stanowi 12,60 % w stosunku do przypisu należności. 

 

4.  Liczba mieszkańców 

Według danych na dzień 31 grudnia  2020 r. w gminie Międzylesie: 

 liczba mieszkańców  zameldowanych na pobyt stały wynosiła 7010  osób; 

 liczba złożonych deklaracji -  3004 

 liczba osób według złożonych deklaracji -  5685 

 liczba obowiązujących decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami –  85 

 liczba właścicieli wezwanych   do złożenia wyjaśnień  w  związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do 

danych zawartych w złożonej deklaracji (dot. liczby osób zamieszkujących nieruchomość) – 52 

 

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 2020  Zakład  dysponował    

łącznie 123 aktualnymi umowami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  W roku sprawozdawczym 

podpisanych zostało 17 umów.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk; 26-008 Górno, Wola Jachowa 94A  obsługiwało w roku 

2020  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 2020 r. 

Rodzaj odpadów 

komunalnych 
Kod odpadów Ilość (Mg) 

Nazwa i adres instalacji, do której zostały 

przekazane 

Odpady zmieszane 200301 1335,6600 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych w Zawiszowie 
Zawiszów  5, 58-100 Świdnica 

Odpady zmieszane 200301 1,0200 
CHEMEKO SYSTEM Sp.z o.o  Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Rudna Wielka ul. 
Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław 

Odpady zmieszane  200301 16,6240 Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania 
Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F 

Opakowania z papieru i 

tektury 
150101 20,0060 

Apis Fijałkowski, Bloch S.j. ul. Kaliska 87-860 Chodecz 

Opakowania z papieru i 

tektury 
200101 2,7200 Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F 

Odpady ulegające 

biodegradacji 
200201 5,060 

Instalacja do przetwarzania selektywnie  zebranych 
odpadów zielonych i innych bioodpadów 
(Kompostownia) w Zawiszowie, 
Zawiszów 5, 58-100 Świdnica 

Odpady ulegające 

biodegradacji 
200201 9,7000 Instalacja do stabilizacji tlenowej Szalejów Górny 151, 

57-314 Szalejów Górny  

Opakowania z tworzyw 

sztucznych  
150102 0,4700 

RSW System Sp.z o.o. Zakład Przetwarzania i 
recyklingu tworzyw sztucznych ul. Drzymały 14, 42-580 
Wojkowice 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych  
150102 164,0690 ELANA PET Sp.z o.o. ul. M.Skłodowskiej -Curie 73, 

87-100 Toruń  

Tworzywa sztuczne 20 01 39 2,2800 Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania 
Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F  

Opakowania 

wielomateriałowe  
15 01 05  14,0000 

Mondi Świecie 1, 86-100 Świecie  

Opakowania 

wielomateriałowe  
15 01 05  2,9710 

Apis Fijałkowski, Bloch S.j. ul. Kaliska 87-860 Chodecz 

Opakowania ze szkła  150107 73,0340 
Krynicki Recykling, ul.  Iwaszkiewicza 48/23,              
10-089 Olsztyn  
 

Odpady wielkogabarytowe 200307 22,5600 
Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  
Zawiszów 5, 
58-100 Świdnica  

 

Opakowania z metali  150104 7,1590 
Inter Stal Sc M.Golonka J.Golonka , Szczyrzyc 39 
 
58-320 Walim    

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Plac Wolności 16 w Międzylesiu 

 



Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 
200135* 6,2780 

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

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 
200136 6,5330 

Urządzenia zawierające 

freony   
200123* 4,1370 

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

Odpady 

wielkogabarytowe 
200307 36,7200 

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  
Zawiszów 5, 
58-100 Świdnica  
 

Zużyte opony  160103 3,0000 
Bernard Syper Ścinawica 45  
57-300 Kłodzko 
 

 
 
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. 

 

Łączna masa zmieszanych odpadów  komunalnych odebranych w 2020 r. z terenu gminy Międzylesie 

wynosiła 1353,3040  ton.   

    Łączna masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosiła  34,8200 tony,                 

w tym opakowania z papieru  i tektury -  20,0060,  odpady  ulegające biodegradacji – 14,7600. 

Łączna masa odpadów powstała po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych, 

przekazanych do składowania wyniosła 577,8219 Mg, w tym łączna masa odpadów frakcji o wielkości powyżej             

80 mm – 571,5630 Mg,  a o wielkości frakcji od 0 do 80 mm – 5,8570 Mg.  

     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 2020 r. osiągnęła następujące poziomy: 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania – 16 % (w roku 2020  dopuszczalny poziom -  35 %); 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 37 %  (wymagany poziom w  roku  2020 -  50%); 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %  - w roku 2020 nie zebrano/ odebrano odpadów 

budowlanych  



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 2020, 

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,  

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 
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