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Wprowadzenie
W Gminie Lubsko systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości
zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór
odpadów komunalnych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez
Burmistrza Lubska.
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów,
łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami
unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub
pośrednika w obrocie odpadami.
Na terenie Gminy Lubsko odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych,
a także na terenach nieruchomości niezamieszkałych (obiekty użyteczności publicznej oraz
infrastruktury). Ponadto, odpady powstają również na terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych,
zmiotki, odpady z placów targowych i zieleni publicznej).
Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi w Gminie Lubsko określa
Uchwała nr XXXV/182/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsko zmieniona uchwałą nr LI/260/17 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 27 września 2017 r.
Główne założenia systemu gospodarowania odpadami
1. Upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła",
2. Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
3. Wyeliminowanie dzikich składowisk odpadów oraz spalania odpadów komunalnych w piecach
domowych, a tym samym poprawa stanu środowiska,
4. Zmniejszenie masy odpadów komunalnych kierowanych na składowisko,
5. Zapewnienie szczelnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
6. Zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów
komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, poprzez
podział województw na regiony gospodarki odpadami,
7. Powstanie nowych instalacji i zakładów do zagospodarowania odpadów,
8. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
9. Kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
10. Unikanie stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystając z toreb płóciennych,
11. Ograniczenie zakupu produktów jednorazowego użytku,
12. Kompostowanie odpadów zielonych,
13. Unikanie używania produktów, które na pewno trafią na składowisko odpadów (czyli nie
nadających się do kompostowania, recyklingu),
14. Przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej lub do kontenerów na
odzież.
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15. Unikanie produktów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne,
16. Używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania zamiast baterii
jednorazowych.
Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zgodnie 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do
wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Według art. 9tb wyżej cytowanej ustawy, analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi
sporządza się na podstawie złożonych sprawozdań przez podmioty odbierające odpady od właścicieli
nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
obejmującą w szczególności:
• możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania,
• potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
• kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
• liczby mieszkańców,
• liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z ustawy,
• ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
• ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenów gminy
oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania
i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za rok 2018.

Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami
Ustawy:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1454 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 542).
4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 521).
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z późn. zm.).
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Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań
o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).
5. 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. z 2016 r. poz. 2167).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat
za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017, poz. 2490).
Uchwały:
1. Uchwała nr XXIX/448/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
przyjęcia Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym
w zakresie odpadów komunalnych.
2. Uchwała nr XLII/627/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem
Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.
3. Uchwała nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie
wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym
w zakresie odpadów komunalnych.
4. Uchwała Nr LIII/279/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
5. Uchwała nr LIII/286/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko, za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
6. Uchwała nr LI/261/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Uchwała nr LI/260/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXXV/182/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko.
8. Uchwała nr XXI/109/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy
Lubsko.
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9. Uchwała nr XXXV/182/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko.
10. Uchwała Nr XXX/165/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego (Uchwała
nr XXIX/448/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia
Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie
odpadów komunalnych zmieniona uchwałą nr XLII/627/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia
26 lutego 2018 r.) regionalną instalację do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych stanowi Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., Marszów 50A, 68-200 Żary.
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Od dnia 16 listopada 2010 r. Gmina Lubsko jest Wspólnikiem Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o. o. w Marszowie. W związku z powyższym wszystkie zadania inwestycyjne związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały przekazane dla Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o. o. w Marszowie.
W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku prowadzenia PSZOK, Gmina Lubsko zleciła
prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla spółki gminnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. Stacjonarny
PSZOK znajduje się przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2018 roku
W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca, który świadczył usługi
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 2018 r. Wykonawcą
tym było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. Umowa
nr RZ.2710.18.2017 pomiędzy Wykonawcą a Gminą Lubsko została zawarta w dniu 29 grudnia 2017 r.
na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Przedmiotem umowy był „Odbiór i transport
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko".
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany był
w szczególności do:
1) Usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Lubsko
z nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych, zagrodowych oraz wielorodzinnych),
w tym:
a) odbierania odpadów komunalnych zmieszanych,
b) odbierania odpadów selektywnie zbieranych (odpady zbierane w sposób zgodny
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko),
c) zebrania wszystkich odpadów znajdujących się w miejscu ustawienia pojemników,
w promieniu 1m od pojemników (worków),
d) prowadzenia Biura Obsługi Klienta na terenie miasta Lubska, którego zadaniem
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było:
- wydawanie worków do selektywnego zbierania odpadów,
- wyjaśnienie przyczyn nieodebrania odpadów,
- wydawanie kalendarzy z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych,
- wydawanie ulotek informujących o sposobie zbierania odpadów komunalnych oraz
promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsko,
- przyjmowanie interesantów,
- sprzedaż lub dzierżawa pojemników na odpady komunalne.
2) Usługi odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych i po selektywnej zbiórce
do Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ul. Złotej w Lubsku prowadzonej przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 62-200 Żary.
3) Odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych tzw. „wystawki".
4) Wyposażenia obsługiwanych nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, które były dostarczane właścicielom nieruchomości
podczas wykonywania odbioru odpadów w ilości „worek za worek" lub według
zapotrzebowania.
5) Mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające
biodegradacji przy budynkach wielorodzinnych u „źródła".
6) Dostarczania zainteresowanym osobom odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów
komunalnych w formie ich dzierżawy lub sprzedaży, na podstawie odrębnej umowy
dzierżawy/sprzedaży zawartej z tymi osobami. Usługa ta była świadczona pod warunkiem gdy
właściciel nieruchomości był zainteresowany.
7) Przygotowania kolorowanek dla dzieci z przedszkoli.
8) Organizacji tzw. „Drzwi otwartych w siedzibie firmy Wykonawcy” dla dzieci ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Lubsko.
9) Organizacji pikniku ekologicznego w trakcie Dni Lubska.
10) Przeprowadzenie pogawędki na temat edukacji ekologicznej dla dzieci z przedszkoli
z terenu Gminy Lubsko, uzgodnionych z Zamawiającym.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
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.
5) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych
oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
6) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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7) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały
wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na
wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych
w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz
utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym.
8) w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia
właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa
w art. 6c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) przyjmowanie odpadów przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych
odpadów przez gminę w inny sposób.
Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku


Wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy odbierającego i transportującego odpady z nieruchomości
zamieszkałych - z tytułu obowiązującej umowy wyniosło w 2018 r.:
1 036 800,00 zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT.



Rekompensata poniesionych kosztów dla PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. za prowadzenie na
zlecenie Gminy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wyniosła w 2018 r.:
262 477,08 zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT.



Wynagrodzenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o., Marszów 50A,
68 - 200 Żary za przyjęcie odpadów zmieszanych, ulegających biodegradacji, w tym
bioodpadów oraz odpadów wielkogabarytowych - zgodnie z obowiązującą umową wyniosło w
2018 r.:
1 099 054,38 zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT.



Koszty administracyjne obsługi systemu wyniosły:
185 314,02 zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT.
Liczba mieszkańców w 2018 r.

Liczba zameldowanych mieszkańców gminy Lubsko na podstawie ewidencji prowadzonej
przez Urząd Miejski w Lubsku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 18 299 osoby, w tym
osoby zameldowane tymczasowo.
Liczba osób zamieszkałych (objętych systemem gospodarowania odpadami) wynikająca ze
złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na
dzień 31 grudnia 2018 r. - 15 018 osób.
Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zamieszkałych wynika m. in. z pobytu
mieszkańców za granicą, w innej miejscowości poza terenem gminy lub z powodu kontynuacji nauki
poza miejscem zamieszkania.
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Wyszczególnienie

Miasto

Teren wiejski

Razem Gmina

Liczba osób segregujących
Liczba nieruchomości, na których
zbierano odpady selektywnie
Liczba osób niesegregujących
Liczba nieruchomości, na których
zbierano odpady nieselektywnie
Liczba osób ogółem
Liczba nieruchomości
Liczba osób segregujących
Liczba nieruchomości, na których
zbierano odpady selektywnie
Liczba osób niesegregujących
Liczba nieruchomości, na których
zbierano odpady nieselektywnie
Liczba osób ogółem
Liczba nieruchomości
Liczba osób ogółem
Liczba nieruchomości
zamieszkałych
Liczba nieruchomości z
deklaracją „0” osób
zamieszkałych
Liczba nieruchomości ogółem
Liczba nieruchomości
ogółem, na których zbierano
odpady selektywnie
Liczba nieruchomości
ogółem, na których zbierano
odpady nieselektywnie
Procent nieruchomości
segregujących
Procent nieruchomości
niesegregujących
Liczba osób segregujących
Liczba osób niesegregujących
Procent osób segregujących
Procent osób niesegregujących

Stan na 1 stycznia
2018 r.
4789

Stan na 31 grudnia
2018 r.
4572

777

744

6578

6759

1281

1335

11367
2058
2257

11331
2079
2207

675

667

1459

1480

481

508

3716
1156
15083

3687
1175
15018

3214

3254

186

202

3400

3456

1452

1411

1762

1843

45,2

43,4

54,8

56,6

7046
8037
46,7
53,3

6779
8239
45,1
54,9

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków
wynikających z ustawy
Nieruchomości zamieszkałe
Do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli w terminie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były na bieżąco kierowane wezwania
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do złożenia deklaracji. W wyniku podjętych działań właściciele nieruchomości złożyli deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W jednym przypadku została wydana
decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zbierali odpady niezgodnie ze złożoną
deklaracją zostały wszczęte postępowania administracyjne, kończące się wydaniem decyzji
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem wyższej
stawki opłaty, jak za odpady zmieszane (15 decyzji).
Nieruchomości niezamieszkałe
Na dzień 31 grudnia 2018 r., 404 przedsiębiorstw miało zawarte umowy na odbiór odpadów
komunalnych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o.o.,
natomiast 5 podmiotów miało zawarte umowy z firmą TONSMEIER Spółka z o. o.
W 2018 r. umowy z PGKiM w Lubsku Spółka z o. o. zawarło:
• w I kwartale - 9 podmiotów,
• w II kwartale - 9 podmiotów,
• w III kwartale - 6 podmiotów,
• w IV kwartale - 1 podmiot,
w sumie - 25 podmiotów.
W 2018 r. umowy z PGKiM w Lubsku Spółka z o. o. zewarło:
• w I kwartale - 3 podmioty,
• w II kwartale - 2 podmioty,
• w III kwartale - 5 podmiotów,
• w IV kwartale - 5 podmiotów,
w sumie - 15 podmiotów.
W stosunku do przedsiębiorców, którzy zerwali umowy podjęto czynności sprawdzające, po
czym stwierdzono, że część przedsiębiorców zakończyła działalność, a pozostała część ponownie
zawarła umowy na odbiór odpadów.
Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające, dotyczące powstawania nowych
działalności gospodarczych oraz tych zawieszonych lub zakończonych. Do przedsiębiorców, którzy nie
przedstawili kopii umowy na odbiór odpadów komunalnych zostały wysłane wezwania.
Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach nt. liczby mieszkańców zamieszkałych
na danej nieruchomości poprzez:
•

•

•

rejestr urodzeń, wykaz nowych meldunków stałych i czasowych oraz informację z aktualnego
wykazu ilościowego mieszkańców wg. miejscowości, ulic, numerów domów i mieszkań
z Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.
weryfikację właścicieli nieruchomości zobowiązanych do złożenia deklaracji poprzez
informację na temat nowo nadanych numerów porządkowych nieruchomości z Wydziału
Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
weryfikację liczby osób zamieszkałych, które są wpisywane w oświadczeniach składanych
w PSZOK-u podczas przyjęcia odpadów,
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•

weryfikację liczby osób, które są wpisywane we wnioskach o udzielenie pomocy finansowej
w formie stypendium szkolnego, o świadczenia rodzinne, o dodatek mieszkaniowy w Wydziale
Spraw Społecznych tut. Urzędu.
Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach nt. zbierania odpadów zgodnie
ze złożoną deklaracją poprzez:

•
•

kontrole postępowania z odpadami zgodnie ze złożoną deklaracją, prowadzone przez
przedsiębiorstwo świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych,
kontrole pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku wspólnie z przedstawicielem firmy
wywozowej.

Ustalenie liczby mieszkańców niezbędnej do wydania decyzji określającej wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. wizja w terenie,
2. rozmowa z sąsiadami,
3. weryfikacja nieruchomości, na których złożono deklarację „0” osób zamieszkałych, poprzez:
• zapytanie do przedsiębiorcy odbierającego odpady, czy na tych nieruchomościach
świadczona jest usługa odbioru odpadów,
• zapytanie do MGOPS i Wydziału Spraw Społecznych, czy właściciele tych
nieruchomości korzystają z pomocy finansowej.
Akcja edukacyjna
- 14 kwietnia 2018 r. - Akcja sprzątania parku znajdującego się za Specjalnym Ośrodkiem SzkolnoWychowawczym w Lubsku.
- 9 kwietnia – 19 maja 2018 r. – „Wiem jak segregować” – Konkurs ekologiczny w ramach zasad
prawidłowej segregacji odpadów i korzyści z tego płynących, organizowany przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Konkurs skierowany był do: przedszkolaków, uczniów
klas I-III szkół podstawowych i uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z 22 gmin woj. lubuskiego
objętych systemem gospodarki odpadami Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie
(Bobrowice, Brody, Bytnica, Gozdnica, Gubin (gmina i miasto) Iłowa, Jasień, Krosno Odrzańskie,
Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Maszewo, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Trzebiel, Tuplice,
Wymiarki, Żagań (gmina i miasto), Żary (gmina i miasto).
- 20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Górzynie na uroczystym apelu obchodzono Światowy
Dzień Ziemi. Uczniowie szkoły zaprezentowali program pod tytułem „Ziemia-Twój Dom”, podczas
którego w zabawnej i inteligentnej formie przekazali informacje jak dbać o środowisko, w którym
żyjemy by rzeczy na pozór błahe, lecz bardzo ważne stały się dobrym nawykiem m.in. segregowanie
odpadów czy niezaśmiecanie ulic i lasów.
- 19 maja 2018 r. - Dzień otwarty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Marszowie,
Maszów 50A, 68-200 Żary.
- W dniu 29 maja 2018 r. odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu dla szkół podstawowych
Gminy Lubsko „Dobre rady na odpady”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 oraz Urząd
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Miejski w Lubsku. W konkursie udział wzięło 5 szkół: SP1, SP2, SP3, SP Górzyn oraz Szkoła
Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego.
- Przygotowanie kolorowanek dla dzieci z przedszkoli o tematyce ekologicznej przez Ekoszkołę
z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie na zlecenie PGKiM w Lubsku sp. z o. o.,
zgodnie z zawartą umową na „Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko.
- 15 września 2018 r. Sprzątanie Świata zorganizowane przez szkoły w Lubsku.
- 29 września 2018 r. odbyła się VI akcja Rewitalizacji Parku Miejskiego.
- W dniach 29 - 30 października 2018 r. odbyły się pogawędki na temat edukacji ekologicznej dla
przedszkolaków prowadzone przez PGKiM w Lubsku Sp. z o. o., zgodnie z zawartą umową na
„Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko.
- W roku 2018 został wznowiony nakład ulotki dot. zasad postępowania z odpadami komunalnymi.
- Każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej dostarczono harmonogram wywozu odpadów
w postacie dwustronnego kalendarza. Na kalendarzu zamieszczono m.in. informacje o PSZOK-u oraz
o rodzajach odpadów, które można przekazać w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi..
- w ramach systemu, Gmina Lubsko każdemu, kto prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych w sposób
selektywny nieodpłatnie dostarcza worki (na zasadzie wymiany worek za worek).
Informacja o odebranych odpadach komunalnych z terenu Gminy Lubsko w 2018 r.
Kod odpadów
15 01 01
15 01 02
15 01 07
16 01 03
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 02 03
17 03 80
17 09 04
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 07

Rodzaj odpadów
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
Gruz ceglany
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Tworzywa sztuczne
Odpadowa papa
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09
02 i 17 09 03
Odpady ulegające biodegradacji
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe

SUMA

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
80,360
256,720
197,340
1,840
16,960
11,600
23,300
0,140
2,940
39,420
265,020
236,300
4034,500
168,580
5334,020
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Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i
rozbiórkowych

5239,660
94,360

Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
z terenu Gminy Lubsko w 2018 roku
Nazwa i adres
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

15 01 02
15 01 07
16 01 03
17 01 01
17 01 02
Zakład
Zagospodarowani
a Odpadów
Sp. z o.o.
Marszów
68-200 Żary

17 01 07

17 02 03
17 03 80
17 09 04

20 02 03
20 03 01
20 03 07

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów
Gruz ceglany
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06
Tworzywa sztuczne
Odpadowa papa
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09
02 i 17 09 03
Inne odpady nieulegające
biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
SUMA

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych

256,720

R12

197,340
1,840

R12
R12

16,960

R5

11,600

R5

23,300

R5

0,140
2,940

R12
R12

39,420

D5
Składowisko
Marszów

235,300

D5
Składowisko
Marszów

4 034,500

R12

168,580
4988,640

R12

Rozliczenie odpadów wytworzonych w wyniku mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 20 03
01 odebranych z terenu gminy Lubsko w 2018 roku
Kod odpadu

15 01 01

Nazwa odpadu

Opakowania z papieru i tektury

Masa [Mg]

Proces

16,99

R3
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15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 07

Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Opakowania ze szkła
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
17 01 07
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
19 12 10
Odpady palne (paliwo alternatywne)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
19 12 12
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11 (frakcja 0-80)
19 05 99
Inne niewymienione odpady (stabilizat)
* wytworzone z masy odpadów o kodzie 19 12 12

13,69
79,57
8,65
35,97

R5
R4
R5
R5

61,09

R5

839,70

D13

3008,04

D8

1119,76*

D5

Informacja o zebranych odpadach komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w 2018 roku

Nazwa i adres
punktu

Kod zebranych
odpadów
komunalnych

Masa zebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

15 01 01
15 01 02

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych

7,238
2,551

15 01 07

Opakowania ze szkła

6,256

16 01 03

Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06
Szkło
Tworzywa sztuczne
Odpadowa papa
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w
17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09
01, 17 09 02, 17 09 03
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice inne niż wymienione w
20 01 27
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i

19,244

17 01 01
17 01 02
Punkt
Selektywnego
Zbierania
Odpadów
Komunalnych, ul.
Traugutta 3,
68-300 Lubsko

Rodzaj zebranych odpadów
komunalnych

17 01 07
17 02 02
17 02 03
17 03 80
17 06 04
17 09 04

20 01 28
20 01 32
20 01 33*

13,100
7,320
231,051
0,077
4,703
16,400
1,282
1,686

0,012
0,221
0,154
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20 01 35*

20 01 36
ex 20 01 99
20 02 01
20 03 07

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35*
Odpady papieru, metali, tworzyw
sztucznych, szkła
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
SUMA

5,431

5,824
0,300
148,68
187,596
659,126

Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2018 roku

Nazwa i
adres punktu

Kod
zebranych
odpadów
komunalnych
15 01 01
15 01 02

Punkt
Selektywnego
Zbierania
Odpadów
Komunalnych
, ul. Traugutta
3,
68-300
Lubsko

15 01 07

16 01 03

17 01 01

17 01 02
17 01 07

Rodzaj
zebranych
odpadów
komunalnych
Opakowania z
papieru i tektury
Opakowania z
tworzyw
sztucznych

Opakowania ze
szkła

Zużyte opony
Odpady betonu
oraz gruz
betonowy z
rozbiórek i
remontów
Gruz ceglany
Zmieszane
odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,

Masa
zebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Nazwa i adres
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Sposób
zagospodarowan
ia zebranych
odpadów

7,120

R12

2,480

R12

5,680

R12

18,400

Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
Sp. z o.o. Marszów
68-200 Żary

R12

13,100

R5

7,320

R5

226,520

R5
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17 02 03
17 03 80

17 06 04

20 01 35*

20 01 35*

20 01 36

20 01 36

odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia
inne niż
wymienione w
17 01 06
Tworzywa
sztuczne
Odpadowa papa
Materiały
izolacyjne inne
niż wymienione
w 17 06 01 i 17
06 03
Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione w
20 01 21 i 20 01
23 zawierające
niebezpieczne
składniki
Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione w
20 01 21 i 20 01
23 zawierające
niebezpieczne
składniki
Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione w
20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35*
Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne

4,380

R12

16,400

R12

1,220

R12

1,980

ELECTRORECYK
LING Sp. z o. o.
Sękowo 59,
64-300 Nowy
Tomyśl

R12

2,452

P.W. „ABC
Czarnecka” Anetta
Czarnecka,
ul. Kolejowa 9,
68-300 Lubsko

R12

2,114

ELECTRORECYK
LING Sp. z o. o.
Sękowo 59,
64-300 Nowy
Tomyśl

R12

3,710

P.W. „ABC
Czarnecka” Anetta
Czarnecka,
ul. Kolejowa 9,

R12

15

ex 20 01 99

20 02 01

20 03 07

inne niż
wymienione w
20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35*
Odpady
papieru, metali,
tworzyw
sztucznych,
szkła
Odpady
ulegające
biodegradacji
Odpady
wielkogabaryto
we
SUMA

68-300 Lubsko

0,300

148,680

R12
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
Sp. z o.o. Marszów
68-200 Żary

184,260

R3
kompostowanie
R12

646,116

Informacja o zebranych odpadach komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych z terenu gminy w 2018 roku i magazynowanych
Kod
magazynowanych
odpadów
komunalnych
15 01 01
15 01 02
15 01 07
16 01 03
17 01 07
17 02 02
17 02 03
17 03 80
17 06 04
17 09 04
20 01 28

Rodzaj magazynowanych
odpadów komunalnych
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Szkło
Tworzywa sztuczne
Odpadowa papa
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i
17 06 03
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne
niż wymienione w 20 01 27

Masa
magazynowanych
odpadów
komunalnych
[Mg]
0,118
0,071
0,576
0,844
4,531
0,077
0,323
0,640
0,062
1,686
0,012

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,221

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,154

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż

0,999

16

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

SUMA

3,336
13,650

Masa odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2018 roku
Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02, 17 09 03

39,420

D5
Składowisko Marszów

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

235,300

D5
Składowisko Marszów

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

SUMA

274,720

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych z
obszaru gminy w 2018 roku
Nazwa i adres
instalacji, do której
zostały przekazane
odpady komunalne
ulegające biodegradacji

Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
Sp. z o.o. Marszów
68-200 Żary
Tonsmeier Zachód
Sp. z o. o., Szosa
Bytomska 1, 67-100
Kiełcz

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Masa odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

265,020

R3
Kompostowanie

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

75,400

R3
Kompostowanie

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

4,960

R3
Kompostowanie

SUMA

345,380
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Informacja o zebranych odpadach komunalnych przez podmiot zbierający odpady komunalne
(punkt skupu surowców wtórnych) stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła z terenu Gminy Lubsko w 2018 r.

Kod zebranych
odpadów
15 01 01
15 01 02
15 01 04
20 01 01

Masa zebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Rodzaj zebranych odpadów

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Papier i tektura
SUMA

241,115
18,639
14,134
172,432
446,320

Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych przez podmiot
zbierający odpady komunalne (punkt skupu surowców wtórnych) stanowiące frakcje odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z terenu Gminy Lubsko w 2018 r.
Masa zebranych
odpadów
komunalnych
przekazanych do
zagospodarowania
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
zebranych
odpadów
komunalnych

Kod zebranych
odpadów

Rodzaj
zebranych
odpadów

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

241,115

R3

15 01 02

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

14,939

R5

15 01 04

Opakowania z
metali

13,774

R4

20 01 01

Papier i tektura

163,232

R3

SUMA

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały
przekazane odpady
komunalne

Progroup Paper PM2
GmbH, Oderlandstrasse
110, 15-890
Eisenhueltenstadt
Progroup Paper PM2
GmbH, Oderlandstrasse
110, 15-890
Eisenhueltenstadt
Constellium Neuf
Brisach, Zip Rhenane,
Nord Rd 52, 68600
Biesheim
Progroup Paper PM2
GmbH, Oderlandstrasse
110, 15-890
Eisenhueltenstadt

433,060

Informacja o zebranych odpadach komunalnych przez podmiot zbierający odpady komunalne
(punkt skupu surowców wtórnych) stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła z terenu Gminy Lubsko w 2018 r. i magazynowanych
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Kod magazynowanych
odpadów
15 01 02
15 01 04
20 01 01

Rodzaj magazynowanych odpadów

Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Papier i tektura
SUMA

Masa
magazynowanych
odpadów
komunalnych
[Mg]
3,700
0,360
9,200
13,260

Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy
Lubsko w 2018 roku
Kod odpadów
przygotowanych
do ponownego
użycia i
poddanych
recyklingowi
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 07
20 01 01

Rodzaj odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych recyklingowi

Masa odpadów
[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych
recyklingowi [Mg]

328,713

321,225

277,910

102,559

14,134

92,824

0,000

8,600

203,596
172,432
996,785

223,090
163,232
911,530

Opakowania z papieru i
tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania
wielomateriałowe
Opakowania ze szkła
Papier i tektura
SUMA

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła
Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia
i poddanych recyklingowi [Mg]
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (bez
odpadów budowlanych) [Mg]

911,53

5 239,660
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Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów
komunalnych [%]

35,27

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła [%]

47,8

Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z
odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy w 2018 roku

Kod odpadów przygotowanych
do ponownego użycia,
poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku

17 01 01
17 01 02

17 01 07

Rodzaj odpadów przygotowanych
do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom
odzysku
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
SUMA

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia,
poddanych
recyklingowi
i innym procesom
odzysku [Mg]
30,060
18,920

310,460

359,440

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom odzysku [Mg]

359,440

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych odebranych i zebranych w danym okresie
sprawozdawczym [Mg]

363,300

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

98,9
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Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
wytworzona w 1995 r. [Mg]
Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych i zebranych
ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku
międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do
składowania [Mg]
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
[%]

2219,237

0,000

0,0
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