ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY LUBSKO
ZA ROK 2014
(z uwzględnieniem roku 2013)

Lubsko, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowy system
gospodarowania odpadami w Gminie Lubsko wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.
Zapisy tej ustawy nałożyły na gminy obowiązki gospodarowania odpadami
komunalnymi, zobowiązując je między innymi do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) zobowiązuje gminy do ustanowienia selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów
recyklingu, a także ograniczenia masy odpadów kierowanych na składowiska.
Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko
zostały objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości
niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki
użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów 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. Ponadto, odpady powstają
także 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 uchwalony przez Radę Miejską w Lubsku w maju 2013 roku „Regulamin Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy Lubsko” (Uchwała Nr XXXIV/243/13 z dnia
22.05.2013 roku).
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Lubsko zobowiązany
jest:
 do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 uiszczania zadeklarowanej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na rachunek Gminy Lubsko w terminie do ostatniego dnia
miesiąca za miesiąc, którego opłata dotyczy,
 do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników.
Główne założenia nowego systemu gospodarowania odpadami




Propagowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”.
Wyeliminowanie dzikich składowisk odpadów.
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji
kierowanych na składowisko.
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Zapewnienie szczelnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
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.
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 2013 r. poz. 1399 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.
Analiza ta ma na celu zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma ona również dostarczyć informacji
dotyczących liczby mieszkańców, liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują
obowiązków wynikających z ustawy, ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
gminy, a także 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 2014 (z uwzględnieniem roku 2013).
Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami
Ustawy:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz. U. z 2012 r., Nr 676),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 645).
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Uchwały:
1. Uchwała nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa
lubuskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą do 2029 r.
2. UCHWAŁA NR XLV/296/14 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 26 lutego 2014
r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/187/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty na terenie Gminy Lubsko.
3. UCHWAŁA NR XXVIII/187/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 12 grudnia
2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko.
4. UCHWAŁA NR XXXVIII/256/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 4 września
2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/243/13 z dnia 22 maja 2013 r. w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
5. Uchwała nr XXXIV/243/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 r. w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
6. Uchwała nr XXXVII/255/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/190/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania
deklaracji.
7. UCHWAŁA NR XXXII/227/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 marca
2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/190/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca
składania deklaracji.
8. UCHWAŁA NR XXVIII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 12 grudnia
2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca
składania deklaracji.
9. Uchwała nr XXXIV/244/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
10. Uchwała nr XXXIV/242/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/188/12 z dnia 12 grudnia 2012 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.
11. UCHWAŁA NR XXVIII/188/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 12 grudnia
2012 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.
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12. Uchwała nr XXXIV/241/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 r. w
sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości niezamieszkałych.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Na terenie gminy nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z planem
gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego (Uchwała nr XXXIII/351/12 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki
odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą do 2029 r.) regionalną
instalację do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych stanowi Zakład
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Marszowie (w budowie) Do czasu wybudowania ZZO w
Marszowie regionalną instalacja zastępczą jest Sortownia Odpadów Zmieszanych w Żarach przy ul.
Żurawiej 32 prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą ul.
Górnośląska 2, 62-200 Żary.

Wszystkie odpady przekazywane były od 01-07-2013 do 31-12-2014 r. do poniższych
instalacji lub zakładów utylizacji:
Nazwa i adres instalacji, do której
zostały przekazane odpady
komunalne

Kod odebranych odpadów
komunalnych

20 03 07
20 03 03

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Papier i tektura
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
Gruz ceglany
Odpady z betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów
Odpady wielkogabarytowe
Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

16 01 03

Zużyte opony

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 03 01
20 01 01
15 01 01
15 01 02
15 01 07
Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Żarach Sp. z o.o. ul.
Żurawia 23

17 01 07

17 01 02
17 01 01

SITA Zachód Sp. z o.o.
Kartowice 37 67-300 Szprotawa
Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. 67100 Kiełcz ul. Szosa Bytomska 1
RIPOK
RECYKL ORGANIZACJA
ODZYSKU S.A.
ul. Letnia 3,
63-100 Śrem
PW. ABC Anetta Czarnecka
ul. Kolejowa 9,
68-300 Lubsko

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych
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Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W 2013 r. rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja pn. „Projektowanie i budowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie” realizowana w ramach Projektu pn. „
Gospodarka Odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko. Zakład Zagospodarowania Odpadów będzie składał
się m.in. z sortowni, kompostowni, punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych, stacji
kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych, boksów magazynowych paliwa
alternatywnego, boksów magazynowych surowców wtórnych, placu kompostowni odpadów
zielonych, kwatery składowiska oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej. Całkowita
wartość Projektu: 128 126 726,49 PLN, a jego koniec zaplanowany jest na styczeń 2015 r.
Wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów zrekultywowano wysypisko śmieci w
Lubsku i wybudowano Stację Przeładunkową Odpadów w Lubsku. Gmina Lubsko jest
udziałowcem w realizowanym projekcie.
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. Poza tym na
terenie gminy znajdują się 23 punkty mobilne PSZOK.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w latach 2013 - 2014
W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca, który świadczył
usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w latach
2013-2014. Wykonawcą tym było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o.o. Umowa nr IZ.271.2.2013 pomiędzy Wykonawcą a
Gminą Lubsko została zawarta w dniu 28 czerwca 2013 r. na okres od 1 lipca 2013 r. do 31
grudnia 2014 r. Przedmiotem umowy było „Odbiór odpadów komunalnych 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)
odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych,
b)
odbieranie odpadów selektywnie zbieranych (odpady zbierane w sposób
zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko).
2)
Usługi przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych i po selektywnej
zbiórce do Sortowni Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Żarach, ul. Żurawia 32,
prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy ul. Górnośląskiej
2, 68-200 Żary.
3)
Odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych tzw.
„wystawki”.
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4)
Wyposażenie obsługiwanych nieruchomości jednorodzinnych w worki do
selektywnego zbierania odpadów, które dostarczane były właścicielom nieruchomości
podczas wykonywania odbioru odpadów w ilości „worek za worek”.
5)
Mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady komunalne 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 będzie zainteresowany.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywała
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały
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.
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 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) przyjmowanie odpadów przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych
odpadów przez gminę w inny sposób.
Koszt funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi




Wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy odbierającego i transportującego odpady z
nieruchomości zamieszkałych – z tytułu obowiązującej umowy wyniosło:
w 2013 r. – 545 940,00 zł brutto
w 2014 r. – 828 759,60 zł brutto
Wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy prowadzącego na zlecenie Gminy Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyniosło:
w 2013 r. – 86 648,40 zł brutto
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w 2014 r. – 283 192,63 zł brutto
Wynagrodzenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o., ul.
Górnośląska 2, 68-200 Żary za przyjęcie odpadów zmieszanych – z tytułu
obowiązującej umowy wyniosło:
w 2013 r. – 410 387,04 zł brutto
w 2014 r. – 799 517,90 zł brutto
Koszty administracyjne obsługi systemu wyniosły:
w 2013 r. – 85 170,53 zł brutto
w 2014 r. – 152 743,30 zł brutto
Liczba mieszkańców w latach 2013 – 2014
Wyszczególnienie

Miasto

Teren wiejski

Razem Gmina

Liczba osób segregujących
Liczba nieruchomości
Liczba osób niesegregujących
Liczba nieruchomości
Liczba osób ogółem
Liczba nieruchomości
Liczba osób segregujących
Liczba nieruchomości
Liczba osób niesegregujących
Liczba nieruchomości
Liczba osób ogółem
Liczba nieruchomości
Liczba osób ogółem
Liczba nieruchomości
ogółem
Liczba nieruchomości
segregujących
Liczba nieruchomości
niesegregujących
Procent nieruchomości
segregujących
Procent nieruchomości
niesegregujących
Liczba osób segregujących
Liczba osób niesegregujących
Procent osób segregujących
Procent osób niesegregujących

Stan na 31
grudnia 2013 r.
5113
567
6758
1424
11871
1991
1513
404
2199
738
3712
1142
15583

Stan na 31 grudnia
2014 r.
5468
707
6236
1305
11704
2012
2248
616
1497
548
3745
1164
15449

3133

3176

1305

1323

2162

1853

41,7

41,7

69,0

58,3

6626
8957
42,5
57,5

7716
7733
49,9
50,1

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
Do czasu wejścia w życie nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Lubsko
obowiązku złożenia deklaracji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie dopełniło 210 właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W stosunku do
7

186 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, postanowieniem zostało wszczęte
postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Na postępowanie zareagowało 156 właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty. Do tych właścicieli została wydana decyzja o
umorzeniu postępowania. Liczba nieruchomości, z których właściciele nie złożyli jeszcze
deklaracji wynosiła 24 nieruchomości ogółem dla Gminy, z czego po 12 przypada na Lubsko
i wsie. Natomiast do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku została
wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.
Wyszczególnienie
Liczba właścicieli nieruchomości
(zamieszkałych i niezamieszkałych),
od których zostały odebrane odpady
komunalne
Liczba właścicieli nieruchomości
(zamieszkałych i niezamieszkałych),
którzy zbierali odpady komunalne w
sposób niesegregowany

2013 r.

2014 r.

3372

3469

2410

2163

Nieruchomości niezamieszkałe
Na dzień 31 grudnia 2014 r., 352 przedsiębiorstwa miały zawarte umowy na odbiór odpadów
komunalnych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o.o.
Natomiast 2 Spółki z o. o. i Komisariat Policji w Lubsku miały zawarte umowy z TONSMEIER
Spółka z o. o.
W 2014 r. umowy z PGKiM w Lubsku Spółka z o. o. zawarły:
 w I kwartale – 24 podmioty,
 w II kwartale – 11 podmiotów,
 w III kwartale – 3 podmioty,
 w IV kwartale – 21 podmiotów,
w sumie – 59 podmiotów.
W IV kwartale 2014 r. zostały wysłane 33 pisma wzywające przedsiębiorców do okazania kopii
umowy na odbiór odpadów komunalnych:

Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach nt. ilości mieszkańców na danej
nieruchomości poprzez:






rejestr urodzeń, wykaz meldunków czasowych oraz informację z aktualnego wykazu
ilościowego mieszkańców wg. miejscowości, ulic, numerów domów i mieszkań z
Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych.
weryfikacja właścicieli nieruchomości zobowiązanych do złożenia deklaracji poprzez
informację na temat nowo powstałych nieruchomości z Wydziału Geodezji i
Rolnictwa.
weryfikacja liczby osób zamieszkałych, które są wpisywane w: oświadczeniach
składanych w PSZOK-u podczas przyjęcia odpadów, we wnioskach w Wydziale
Społecznym tut. Urzędu o udzielenie pomocy finansowej w formie stypendium
szkolnego, o świadczenia rodzinne, o dodatek mieszkaniowy, we wnioskach o pomoc
finansową z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach nt. zbierania odpadów zgodnie ze
złożoną deklaracją poprzez:



kontrole przedsiębiorstwa świadczącego 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




kontrole nieruchomości przy asyście policji,
rozmowa z sąsiadami,
weryfikacja nieruchomości „zerowych” poprzez zapytanie do przedsiębiorcy
odbierającego odpady, czy na danych nieruchomościach świadczona jest usługa
odbioru odpadów, zapytanie do Wydziału Geodezji i Rolnictwa, czy nastąpiła zmiana
właściciela nieruchomości, zapytanie do MGOPS i Wydziału Spraw Społecznych, czy
właściciele tych nieruchomości korzystają z pomocy finansowej.
Akcja edukacyjna

Przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i
przejęciu obowiązków przez gminę w powyższym zakresie podjęto działania polegające na:








przeprowadzeniu spotkań z mieszkańcami we wszystkich sołectwach na terenie gminy
Lubsko,
akcji informacyjnej podczas „Dni Lubska",
przygotowaniu plakatu i ulotki informacyjnej pt. ”Od 1 lipca 2013 roku Nowy System
– nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi”,
przygotowaniu i przekazaniu mieszkańcom informatora nt. nowego systemu
gospodarowania odpadami, ulotki nt. zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko.
zamieszczeniu informacji na stronie internetowej gminy: na czym polega nowy system
odbioru i zagospodarowania odpadów, jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, jak wypełnić deklaracje, skąd wziąć dane do jej wypełnienia, do kiedy
należy złożyć deklarację, skąd wziąć pojemniki i worki do selektywnego zbierania
odpadów, wysokość stawki opłaty i termin wnoszenia opłat, zasady prawidłowej
segregacji oraz harmonogramu odbioru odpadów,
dostarczeniu formularza deklaracji do wszystkich nieruchomości zamieszkałych

Po wejściu w życie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęto
działania polegające m. in. na:




przeprowadzeniu spotkań z mieszkańcami we wszystkich sołectwach na terenie gminy
Lubsko oraz spotkań z zarządcami i mieszkańcami nieruchomości wielorodzinnych.
przekazaniu zarządcom budynków wielorodzinnych plakatów i ulotek
informacyjnych, jak segregować odpady komunalne w celu zamieszczenia ich na
tablicach informacyjnych,
zamieszczaniu w Magazynie Lubskim szeregu artykułów nt. nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizowanych przez Gminę zdań z
zakresu gospodarki odpadami,
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Przy udziale Gimnazjum nr 1 w Lubsku zorganizowano gminny międzyszkolny konkurs
wiedzy pn. Dobre rady na odpady”. Celem konkursu było m.in. rozbudzenie świadomości
ekologicznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych jak również zapoznanie
uczestników konkursu z problematyką powstawania odpadów i ich oddziaływaniem na
otoczenie.



Przy udziale Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
zorganizowano Sesję Ekologiczną pn. „ Czyścisz lokalnie, myślisz globalnie”. Celem
spotkania było poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska a w szczególności
gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki ściekowej. W sesji wzięły udział
placówki oświatowe działające na terenie miasta i gminy Lubsko. Każda ze szkól
zaprezentowała przygotowany przez siebie program artystyczny.
w ramach edukacji najmłodszych dzieci, przygotowano i przekazano dla szkół i
przedszkoli zakładkę do książek, na której postacie bajkowe uczą segregować odpady,
przekazano również dzieciom maskotki „Agatki segregatki” otrzymane od Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Żarach.
zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy informacji m. in. na temat odbierania i
zagospodarowania odpadów, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu, zasad
funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zadań
realizowanych przez Urząd Gminy w zakresie gospodarki odpadami.





Masa odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Lubsko
w latach 2013 - 2014
Wyszczególnienie
Masa odebranych
odpadów o kodzie
20 03 01 [Mg]

2013 r.

2014 r.

z obszarów miejskich

3710,7

3385,6

z obszarów wiejskich

557,7

513,8

4135,1

4436,6

Odebrane z obszaru gminy nieczystości ciekłe
bytowe [m3]

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne w okresie od 1
stycznia do 30 czerwca 2013 r.
Nazwa i adres
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

20 03 01

Składowisko
odpadów
komunalnych w
Lubsku, ul. Złota

20 02 03
20 03 03
20 03 07
15 01 02
15 01 07

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady
nieulegające
biodegradacji
Odpady z czyszczenia
ulic i placów
Odpady
wielkogabarytowe
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania ze szkła

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych

2125,0

D5

8,7

D5

7,2

D5

7,1

D5

41,0

R 12

42,9

R 12
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Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne w okresie od 1
lipca do 31 grudnia 2013 r.
Nazwa i adres
instalacji, do której
zostały przekazane
odpady komunalne

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
20 03 01
20 02 02
20 02 03

Zakład
Zagospodarowania
Odpadów w Żarach
Sp. z o.o. ul.
Żurawia 23

20 03 03
20 03 07

17 01 07

17 01 02
15 01 02
15 01 07

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Gleba i ziemia, w tym
kamienie
Inne odpady nieulegające
biodegradacji
Odpady z czyszczenia ulic i
placów
Odpady wielkogabarytowe
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Gruz ceglany
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania ze szkła

Masa
Sposób
odebranych zagospodarowania
odpadów
odebranych
komunalnych
odpadów
[Mg]
komunalnych
2143,4

R 12

8,0

R5

8,3

R 12

12,3

R5

15,7

D5

45,0

R5

11,3

R5

69,4

R 12

69,4

R 12

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne w 2014 r.
Nazwa i adres
instalacji, do której
zostały przekazane
odpady komunalne

Zakład
Zagospodarowania
Odpadów w Żarach
Sp. z o.o. ul.
Żurawia 23

Sposób
Masa
odebranych zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych
odpadów
[Mg]
komunalnych

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

3890,9

R 12

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

102,0

R 12

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

185,9

R 12

15 01 07

Opakowania ze szkła

202,8

R 12

10,4

R5

124,5

R5

87,1

R5

20 03 03

17 01 07

17 01 02

Odpady z czyszczenia ulic i
placów
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Gruz ceglany
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Tonsmeier Zachód
Sp. z o.o. 67-100
Kiełcz ul. Szosa
Bytomska 1
RIPOK

17 01 01

Odpady z betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów

53,1

R5

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

8,5

R 12

Masa odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w latach 2013-2014
Nazwa i adres
punktu

Kod
zebranych
Rodzaj zebranych odpadów
odpadów
komunalnych
komunalnych
20 01 01
15 01 01
15 01 02

Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
w
Lubsku ul. Traugutta
3, 68-300 Lubsko

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

Masa zebranych odpadów
komunalnych [Mg]
2013 r.

2014 r.

0,0

19,1

0,0

4,8

0,0

55,6

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,0

27,0

20 01 40

Metale

0,0

0,0

20 01 39

Tworzywa sztuczne

0,2

0,0

20 01 02

Szkło
Odpady ulegające
biodegradacji
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

0,1

0

23,4

102,9

0,4

1,5

20 02 01

20 01 35

20 02 07

Odpady wielkogabarytowe

7,2

44,2

17 01 02

Gruz ceglany

1,9

57,5

17 01 01

Gruz betonowy

0

38,5

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

23,3

62,8

16 01 03

Zużyte opony

0,3

6,7
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Masa zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z
terenu Gminy Lubsko.
Wyszczególnienie

2013 r.

2014 r.

1860,8

0

1849,9

3385,6

264,2

0

293,5

513,8

Masa odpadów o kodzie
20 03 01 poddanych
składowaniu [Mg]
z
obszarów
Masa odpadów o kodzie
miejskich
20 03 01 poddanych innym
niż składowanie procesom
Masa odebranych
przetwarzania [Mg]
odpadów o kodzie
Masa odpadów o kodzie
20 03 01 [Mg]
20 03 01
poddanych
składowaniu [Mg]
z
obszarów
Masa odpadów o kodzie
wiejskich
20 03 01 poddanych innym
niż składowanie procesom
przetwarzania [Mg]

Masa odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2013 r.
Nazwa i adres
Kod odebranych
instalacji, do której
odpadów
zostały przekazane
komunalnych
odpady komunalne
20 03 01
Składowisko
odpadów
komunalnych w
Lubsku, ul. Złota

20 02 03

20 03 03
20 03 07

Zakład
Zagospodarowania
Odpadów w
Żarach Sp. z o.o.
ul. Żurawia 23

Rodzaj odebranych
odpadów
komunalnych

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych

2125,0

D5

8,7

D5

7,2

D5

7,1

D5

15,7

D5

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady
nieulegające
biodegradacji
Odpady z
czyszczenia ulic i
placów
Odpady
wielkogabarytowe
Odpady
wielkogabarytowe

20 03 07

Rozliczenie odpadów wytworzonych w wyniku mechanicznej obróbki odpadów o kodzie
20 03 01 odebranych z terenu gminy Lubsko w 2013 r.
Kod odpadu

Nazwa odpadu

Masa [Mg]

Proces

15 01 01

Papier

15,12

R3

15 01 02

Tworzywa

22,42

R5

15 01 04

Metale

15,33

R4
13

15 01 07

Szkło

55,61

R5

19 12 09

Minerały

213,2

R5

19 12 12

Z obróbki
mechanicznej

833,94

D5

19 05 03

Kompost

396,72

D8

19 12 10

Odpady palne

282,8

D13

20 01 01

Papier i tektura

12,13

R3

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
odebranych z obszaru gminy Lubsko w 2013 r.
Nazwa i adres
instalacji, do której
przekazano odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji
SITA Zachód Sp. z
o.o. Katowice 37
67-300 Szprotawa
Składowisko
odpadów
komunalnych w
Lubsku, ul. Złota
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów w
Żarach Sp. z o.o.
ul. Żurawia 23

Masa odpadów
Sposób
komunalnych
zagospodarowania
ulegających
odpadów komunalnych
biodegradacji
ulegających
nieprzekazanych do
biodegradacji
składowania na
nieprzekazanych do
składowiska
składowania na
odpadów [Mg]
składowiska odpadów

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

20 02 01

Odpady
ulegające
biodegradacji

71,7

R3

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

13,0

R 12

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

6,5

R 12

20 01 01

Papier i tektura

17,9

R 12

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z
obszaru gminy Lubsko w 2013 r.

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Łączna masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Masa
odpadów
poddanych
recyklingowi
[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia
[Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

19,5

16,5

0

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

110,4

47,9

0

15 01 07

Opakowania ze szkła

112,3

48,6

0

20 01 01

Papier i tektura

29,2

23,3

0

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

14

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

14,8

14,8

0

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

22,1

22,1

0

15 01 04

Opakowania z metali

15,1

15,1

0

15 01 07

Opakowania ze szkła

55,0

55,0

0

20 01 01

Papier i tektura

12,1

12,1

0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z
obszaru gminy Lubsko odpadów komunalnych w 2013 r.
Masa odpadów
poddanych
odzyskowi innymi
metodami niż
recykling
ponowne użycie
[Mg]

Kod
odebranych
odpadów

Rodzaj
odebranych
odpadów

Łączna
masa
odebranych
odpadów
[Mg]

17 01 07

Zmieszane
odpady z betonu,
gruzu ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia
inne niż
wymienione w
17 01 06

45,0

45,0

17 01 02

Gruz ceglany

11,3

11,3

Masa
odpadów
poddanych
recyklingowi
[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego
użycia [Mg]

Ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014r.
Spośród wszystkich odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Lubsko w 2014 r.
żadne nie były przeznaczone bezpośrednio do składowania. Natomiast w wyniku
mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 20 03 01 wyselekcjonowano odpady o kodzie 19 12
12, które zostały przeznaczone do składowania.
Rozliczenie odpadów wytworzonych w wyniku mechanicznej obróbki odpadów o kodzie
20 03 01 odebranych z terenu gminy Lubsko w 2014 r.
Kod odpadu

Nazwa odpadu

Masa [Mg]

Proces

15 01 01

Papier

21,93

R3

15 01 02

Tworzywa

37,98

R5

15 01 04

Metale

27,82

R4
15

15 01 07

Szkło

137,37

R5

15 01 05

Wielomateriałowe

3,37

R3

19 12 09

Minerały

397,02

R5

19 12 12

Z obróbki
mechanicznej

1293,37

D5

19 05 03

Kompost

920,94

D8

19 12 10

Odpady palne

944,96

D13

20 01 01

Papier i tektura

19,98

R3

19 12 01

Papier i tektura

1,05

R3

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
odebranych z obszaru gminy w 2014 r.

Nazwa i adres instalacji,
do której przekazano
odpady komunalne
ulegające biodegradacji

SITA Zachód Sp. z o.o.
Kartowice 37 67-300
Szprotawa
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów w Żarach Sp. z
o.o. ul. Żurawia 23
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów w Żarach Sp. z
o.o. ul. Żurawia 23

Sposób
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych do
składowania na
składowiska odpadów

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Masa odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych
do składowania na
składowiska
odpadów [Mg]

20 02 01

Odpady
ulegające
biodegradacji

225,5

R3

15 01 01

Opakowania z
papieru i
tektury

16,8

R 12

20 01 01

Papier i tektura

67,0

R 12

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z
obszaru gminy w 2014 r.
Kod odebranych
odpadów
komunalnych
15 01 01
15 01 02
15 01 07

Rodzaj odebranych
odpadów
komunalnych
Opakowania z
papieru i tektury
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Opakowania ze
szkła

Łączna masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Masa
odpadów
poddanych
recyklingowi
[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia
[Mg]

16,8

17,6

0

185,9

38,2

0

202,8

137,0

0
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20 01 01
15 01 04
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 07
20 01 01

Papier i tektura

67,0

Opakowania z
metalu
Opakowania z
papieru i tektury
Odpady z tworzyw
sztucznych
Opakowania z
metali
Opakowania ze
szkła
Papier i tektura

23,4

0

5,9

0

38,0

22,0

38,0

38,0

27,8

28,0

137,4

137,5

20,0

20,0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z
obszaru gminy odpadów komunalnych w 2014 r.

Kod
odebranych
odpadów

Rodzaj odebranych
odpadów

Łączna
masa
odebranych
odpadów
[Mg]

17 01 07

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia inne
niż wymienione
w 17 01 06

124,5

124,5

17 01 02

Gruz ceglany

87,1

87,1

17 01 01

Odpady z betonu
oraz gruz betonowy
z rozbiórek i
remontów

47,3

47,3

Masa
odpadów
poddanych
recyklingowi
[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego
użycia
[Mg]

Masa
odpadów
poddanych
odzyskowi
innymi
metodami niż
recykling i
ponowne
użycie
[Mg]

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu
Na podstawie art. 3b oraz 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach poniżej przedstawiono osiągnięte za rok 2014 przez Gminę Lubsko
poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
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ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania:
Osiągnięte
Osiągnięte
Dopuszczalne/wymagane
poziomy
poziomy
poziomy w 2013 r.
w 2013 r.
w 2014 r.

Dopuszczalne/wymagane
poziomy w 2014 r.

15,2%

wymagany poziom
w 2014 r. – 12%

27,9%

wymagany poziom
w 2014 r. – 14%

Osiągnięty poziom
ograniczenia masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
kierowanych do
składowania

44,8%

dopuszczalny poziom
masy odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazanych do
składowania w stosunku
do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995
r., a wymagany do
osiągnięcia w 2014 r. –
50%

0,1%

dopuszczalny poziom
masy odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazanych do
składowania w stosunku
do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995
r., a wymagany do
osiągnięcia w 2014 r. –
50%

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

100%

wymagany poziom
w 2014 r. – 36%

100%

wymagany poziom
w 2014 r. – 38%

Wyszczególnienie
Osiągnięty poziom
recyklingu,
przygotowania do
ponownego użycia
następujących
frakcji odpadów
komunalnych:
papieru, metali,
tworzyw
sztucznych i szkła

Z powyższych danych wynika, że Gmina Lubsko osiągnęła w 2014 r. wymagane poziomy

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania.
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