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I. Wstęp  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2361) 

jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 

II. Zagadnienia ogólne  

W roku 2020 usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 

gminy świadczyły  przedsiębiorstwa:   

- w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o., Śmiechowice 20, 49-314 

Pisarzowice 

        Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych: 

- w okresie  01.06.2020 – 30.06.2020r. przez Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe „ WIRGA” Andrzej Wirga ul. 1 –Go Maja 7, 

49 -305 Brzeg, 

- w okresie  01.07.2020 – 31.07.2020r. przez Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe „ WIRGA” Andrzej Wirga ul. 1 –Go Maja 7, 

49 -305 Brzeg. 

 

        Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na instalację: 

  - w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. przez Zakład 

                 Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o., Gać 90, 55 -200 Oława. 

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy 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 Lubsza nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

Odpady  zgodnie z zawartymi umowami  trafiły do: 

- Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. w Gać 90,  

55-200 Oława. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów 

komunalnych. 
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Zadania inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi są realizowane poprzez Związek ,,EKOGOK” w 

Zakładzie Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. w Gać 90, 55-

200 Oława. 

3. Analiza finansowo –ekonomiczna  funkcjonowania systemu. 

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Lubsza  wprowadzony został 

nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym 

gmina przejęła obowiązki związane z odbiorem i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy nr VI/41/2019 z dnia 28 

lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty . 

Ww. opłaty przedstawiają tabele poniższe opłaty: 

 

W przypadku deklarowania selektywnej zbiórki odpadów 

 

Rodzaj gospodarstwa  Stawka (zł) 

Mikro 1 osobowe 20,00 

Małe 2 osobowe 35,00 

Średnie 3 osobowe 48,00 

Duże 4 osobowe i więcej 62,00 

 

W przypadku nie deklarowania selektywnej zbiórki odpadów 

 

Rodzaj gospodarstwa  Stawka (zł) 

Od gospodarstwa domowego 160,00 

 

Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty od jednej 

nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku wynosi: 

 

180,00 zł rocznie  Odpady zbierane i odbierane w 

sposób selektywny 

490,00 zł rocznie Odpady nie są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny 

 

 

 Zmiana wysokości opłaty została wprowadzona Uchwałą Rady 

Gminy XVI /119/2020 z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie wyboru 
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metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

 

W przypadku deklarowania selektywnej zbiórki odpadów 

 

Rodzaj gospodarstwa  Stawka (zł) 

Mikro 1 osobowe 21,00 

Małe 2 osobowe 42,00 

Średnie 3 osobowe 63,00 

Duże 4 osobowe i więcej 84,00 

 

Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty od jednej 

nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku wynosi: 

 

169,00 zł rocznie  Odpady zbierane i odbierane w 

sposób selektywny 

 

 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się 

stawkę podwyższoną za gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

w wysokości: 

 

Rodzaj gospodarstwa  Stawka (zł) 

Mikro 1 osobowe 42,00 

Małe 2 osobowe 84,00 

Średnie 3 osobowe 84,00 

Duże 4 osobowe i więcej 124,00 

 

Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty od jednej 

nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku wynosi: 

 

Rodzaj gospodarstwa  Stawka (zł) 

Od gospodarstwa domowego 338,00 
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W roku 2020 dochody wynosiły 1 583 615,85  zł, a wydatki  

1 765 808,77 zł.  

Za cały okres realizacji zadania przez gminę wynika, że na koniec roku 

2020 dochody zrealizowane nie pokryły wydatków.  Na koniec roku 

zabrakło 881 648,14 zł. do samo sfinansowania się systemu. 

 

Rozliczenie dochodów i wydatków funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami za lata 2013-2020 

 

Lata Dochody 

Wydatki Różnica  

2 – 3a i 3b bieżące majątkowe 

1 2 3a 3b 4 

2013 411.035,85 292.543,72  118.492,13 

2014 798.630,60 687.855,46  110.775,14 

2015 896.535,28 677.580,98  218.954,30 

2016 923.741,88 681.496,79  242.245,09 

2017 947.940,45 1.039.690,18  -91.749,73 

2018 935.744,85 1.515.111,78  -579.366,93 

2019 1.212.493,64 1.931.298,86  -718.805,22 

2020 1.583.615,85 1.719.175,17 46.633,60 -182.192,92 

 Razem 7.709.738,40 8.544.752,94 46.633,60 -881.648,14 
 

 

Gminna doposażyła nieruchomości zamieszkałe w kosze do 

selektywnej zbiórki odpadów, koszt zadania wyniósł: 21 408,15 

złotych. 

     4.   Liczba mieszkańców  

      a)  liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020r. –  8887 osób 

5. 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. 

a. liczba właścicieli którzy nie złożyli deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  –  brak 

b. ilość wystawionych wezwań do złożenia deklaracji – 45 szt. 

c. ilość wystawionych upomnień - 553 szt. oraz tytułów 

egzekucyjnych  - 138 szt. 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

Według sprawozdań przedkładanych Wójtowi Gminy  Lubsza przez 

firmy odbierające odpady komunalne. 
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kod 

odpadu  

Nazwa odpadu Masa odebranych 

odpadów Mg 

20 03 01  niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

1308,840 

20 02 01  odpady ulegające biodegradacji                                                    

289,040 

15 01 01  opakowania z papieru i tektury 90,500 

15 01 07  opakowania ze szkła  182,380 

20 03 07 

(01) 

odpady wielkogabarytowe 

segregowane 

272,720 

16 01 03 zużyte opony 30,140 

17 01 07 zmieszane odpady z betonu 32,280 

20 01 08  odpady kuchenne ulegające bio 243,38 

15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

320,960 

RAZEM 2770,24 

 

   

 Łącznie od mieszkańców zamieszkałych, Gmina odebrała w 2020r. -  

2697,56 Mg odpadów komunalnych. 

   

7. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy Lubsza 

mają podpisane umowy z firmami posiadającymi wpis do Rejestru 

Działalności Regulowanej. Gmina na bieżąco prowadzi weryfikacje 

zawartych umów. 

 

               IV. Wnioski  

Gmina Lubsza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

realizuje gminny system gospodarki odpadami. 

Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości nie pokrywają w 

całości wydatków związanych z funkcjonowaniem  gminnego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Po początkowym  wdrożeniu nowego systemu  gospodarki odpadami 

można zaobserwować pozytywną tendencję w zakresie organizacji  

i segregacji odpadów komunalnych. Niepełna baza danych 

dotycząca osób zamieszkujących nieruchomości (brak meldunków) 

utrudnia kontrolowanie wywiązywania się właścicieli 

nieruchomości z obowiązku wnoszenia opłat. W tym kierunku 
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prowadzone są kontrole. Selektywna zbiórka odpadów jest 

monitorowana przez pracowników ZWIK Sp. z o.o., Poza 

wyjątkami, mieszkańcy segregują odpady zgodnie z przyjętymi 

zasadami. Dzięki temu występuje zniżkowa tendencja w ilości 

odpadów zmieszanych. 

Gmina realizując zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017r. poz. 19) 

Na terenie gminy brak jest Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zwanego PSZOK. W grudniu 2020r. został złożony 

wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego o dofinansowanie 

zadania pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Mąkoszycach, w gminie Lubsza” w ramach 

działania 5.2 Poprawa Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 

RPO WO 2014-2020.  

 

Lubsza, dnia 21.04.2021r. 


