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1. Uwarunkowania formalno – prawne.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Z uwagi na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw, od 1 lipca 2013r. na terenie naszego kraju, województwa oraz gminy, w sposób
radykalny zmienił się model postępowania z odpadami komunalnymi. Ustawodawca
w sposób niezmiernie szeroki zakreślił obszar obowiązkowych zadań gminom w zakresie
utrzymania czystości i porządku na jej terenie.
W związku z powyższym, Rada Miejska w Lubinie Uchwałą nr XXX/227/12 z dnia
20 listopada 2012r. powierzyła MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie obowiązkowe zadania własne
gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin. Na postawie
w/w uchwały 15 marca 2013r. z Gminą Miejską Lubin podpisana została umowa
o świadczenia usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie
z zapisami §1 ust.1 pkt 1.2 lit. b umowy MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie dokonało analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
Celem analizy jest zweryfikowanie możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma ona również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych
w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
Prezentowana analiza obejmuje okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., kiedy to
zadania w zakresie utrzymania gospodarki odpadami komunalnymi zostały powierzone Spółce.
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2. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2012-2017.
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2012-2017” przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Głównym celem wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie dolnośląskim jest:
- dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do wymagań UE i uniknięcie kar
wynikających z niedostosowania gospodarki odpadami do wymagań unijnych,
- wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postepowania z odpadami,
- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,
- całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,
- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi.
Przyjęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego
strategia postępowania z odpadami oraz cele długo i krótkoterminowe wynikają z przepisów
unijnych i określonych w prawie krajowym wymagań odnośnie nowego systemu gospodarki
odpadami.
System gospodarowania odpadami polega głównie na:
- przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na
rzecz gminy,
- osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) odpowiednich poziomów:
→ recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co
najmniej 50 % wagowo,
→ recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości
co najmniej 70 % wagowo,
→ ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania:
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-

-

-

 do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,
 do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,
ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne
zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz opakowania wielomateriałowe,
tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do:
- przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
- przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca następującego po kwartale do gminy.
Gmina Miejska Lubin zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego została zakwalifikowana do regionu północnego. Odpady komunalne obejmujące:
odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji, pozostałości po segregacji odpadów zebrane z terenu Gminy Miejskiej Lubin przekazywane są do dwóch Regionalnych Instalacji do
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubinie:
1. "MUNDO" Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.,
2. Ekopartner Lubin Sp. z o.o..
3. Tekst jednolity uchwał Rady Miejskiej w Lubinie.
3.1. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5129 z dnia 1 grudnia 2014r.
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Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232,
poz. 1378) ogłoszono w obwieszczeniu nr LV/429/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia
13 listopada 2014 r. tekst jednolity uchwały nr XXXIV/261/13 Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2777) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XLVII/360/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 stycznia 2014r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXIV/261/13 z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin
(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 407 i 1053).
3.2. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5130 z dnia 1 grudnia 2014r.
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232,
poz. 1378) ogłoszono w obwieszczeniu nr LV/430/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 listopada 2014 r. tekst jednolity uchwały nr XXXV/270/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2166)
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą nr XLII/314/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 października 2013 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXXV/270/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5350);
2) uchwałą nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniającą
uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXV/270/13 z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 408).
4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina
Miejska Lubin zobowiązana została do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.
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Jednym z obligatoryjnych etapów było podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Obowiązek ten wynika z art. 4 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zakres merytoryczny uchwały w sprawie Regulaminu utrzymani czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Lubin w zakresie zadań realizowanych przez MPWiK Sp. z o.o.
w Lubinie obejmuje następujące zagadnienia:
- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
- rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości.

5. Działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lubinie związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
System obejmuje wytwórców odpadów komunalnych:
- właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
- właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – na mocy uchwały Rady Miejskiej
w Lubinie.
Na podstawie Art. 6d ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w marcu 2013r. MPWiK
Sp. z o.o. w Lubinie zorganizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin na okres 10 lat. Przetarg wygrało konsorcjum firm A.S.A. Eko Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy
oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Zabrza. Na postawie
zapisów §3 ust. 2 uchwały powierzającej Spółce zadania własne gminy w dniu 25 czerwca
2013r. podpisana została z wykonawcą umowa o "Świadczenie usług odbioru
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin”.
Właściciele nieruchomości, na podstawie złożonych deklaracji, zostali wyposażeni
w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/261/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
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i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin na odpady zmieszane dostarczono pojemniki
w kolorze czarnym, na odpady segregowane w kolorach zielonym, żółtym, niebieskim oraz
brązowym. Podstawione pojemniki są utrzymywane (myte i dezynfekowane) przez firmę
odbierającą odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką mają
obowiązek uiszczać właściciele nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Na terenie Gminy Miejskiej Lubin przy ul. Zielonej 1 funkcjonuje Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne. PSZOK został
uruchomiony 1 lipca 2013r.
Frakcje odpadów gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów:
- odpady wielkogabarytowe,
- przeterminowane leki,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady zielone,
- metal,
- zużyte opony,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- papier,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady remontowo-budowlane).
W celu ułatwienia mieszkańcom Lubina segregacji odpadów funkcjonuje również Mobilny Punkt Zbierania Odpadów (MPZO), do którego w wyznaczonych miejscach zgodnie
z harmonogramem, można oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki), chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki.
Na terenie Gminy Miejskiej Lubin systematycznie prowadzona jest przez MPWiK
Sp. z o.o. kampania informacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kampania obejmuje swym zakresem spoty radiowe i telewizyjne, informacje prasowe
oraz na portalu www.lubin.pl. Na bieżąco dostępna jest strona internetowa
www.odpady.lubin.pl, na której znajdują się wszelkie informacje na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Lubin dotyczące m.in. segregacji odpadów, funkcjonowania
PSZOK i MPZO, a także harmonogramów odbioru odpadów oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz właścicielom nieruchomości niezamieszkałych uiszczanie comiesięcznych opłat
dostarczone zostały, za pośrednictwem Poczty Polskiej, książeczki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Książeczki posiadają wypełnione blankiety płatnicze na każdy miesiąc (począwszy od opłaty za grudzień 2013r.) oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu segregacji odpadów komunalnych, zasad funkcjonowania PSZOK oraz MPZO, a także
informacje dotyczące składania deklaracji oraz przyjmowania uwag i reklamacji.
W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Lubin, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie w maju i czerwcu
zorganizowało akcję pt. „Dobre rady na odpady”. Prowadzone przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Lubinie lekcje edukacyjne
kierowane były do uczniów klas III szkół podstawowych. Podczas zajęć uczniowie poznali
pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami. Dowiedzieli się w jaki sposób i dlaczego
należy segregować odpady. Wskazywali sposoby zmniejszenia ilości generowanych śmieci
oraz podawali pomysły na ponowne wykorzystanie niektórych odpadów. Pracownicy
MPWiK Spółki z o.o. w Lubinie w przystępnej i ciekawej formie przybliżali dzieciom tematykę związaną z postępowaniem z odpadami. Zajęcia podzielone były na część teoretyczną
dotyczącą wyjaśnienia dzieciom głównych pojęć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi tj. recykling, segregacja, sortowanie, kompostownik oraz praktyczną, podczas której
uczestnicy dokonali segregacji przygotowanych odpadów. Dzieci dowiedziały się na czym
polega recykling i powtórne wykorzystanie odpadów, a także w co przetwarzane są zebrane
w pojemnikach do segregacji plastikowe butelki, szkło czy papier. Podczas zajęć prezentowany był film edukacyjny obrazujący dzieciom jak wygląda składowisko odpadów komunalnych. Uczniowie na koniec zajęć dostali upominki związane z tematyką, jak chociażby notes
wykonany z materiałów z recyklingu, piórnik, czy magnesy w kształcie pojemników do segregacji odpadów komunalnych, które są zgodne z kolorystyką wprowadzoną na terenie
Gminy Miejskiej Lubin. Dzięki prowadzonym zajęciom edukacyjnym dzieci uczą się prawidłowych zachowań proekologicznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w życiu
codziennym, a opowiadając o tych spotkaniach rodzicom wpływają na zwiększenie świadomości ekologicznej całej rodziny. Celem akcji jest wzrost świadomości oraz zdolności naszego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów
konsumenckich, zmiany przyzwyczajeń i odpowiedzialnego segregowania odpadów komunalnych. W ramach edukacji ekologicznej pt. „Dobre rady na odpady” prowadzonej na terenie
Gminy Miejskiej Lubin, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Lubinie w sierpniu rozpoczęło pilotażowo prowadzenie akcji również w przedszkolach.
W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Lubin
w październiku Spółka przeprowadziła akcję pn. „Pamiętajcie dzieci segregujcie śmieci!”.
Akcja zorganizowana została w przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
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dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Podczas zajęć pracownicy MPWiK zapoznali przedszkolaków
z pojęciami związanymi z gospodarowaniem odpadów, tj. recykling, segregacja, sortowanie,
kompostownik. W przystępnej i ciekawej formie przybliżyli dzieciom tematykę związaną
z postępowaniem z odpadami. Dzieci dowiedziały się dlaczego i w jaki sposób należy segregować odpady. Wskazywali sposoby zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci oraz podawali
pomysły na ponowne wykorzystanie niektórych odpadów. Przedszkolaki dowiedziały się na
czym polega recykling i powtórne wykorzystanie odpadów, a także w co przetwarzane są
odpady zebrane w pojemnikach do segregacji. Podczas zajęć przedstawiona została prezentacja multimedialna ukazująca jakie kolory pojemników występują na terenie Gminu Miejskiej
Lubin oraz co należy do nich wrzucać. Wyświetlany został także film edukacyjny przybliżający dzieciom nowo poznane pojęcia. Na koniec przedszkolaki wzięły udział w zabawie,
w której dokonali segregacji przygotowanych odpadów. Każde dziecko biorące udział w zajęciach otrzymało upominek związany z omawianą tematyką.
Ponadto, w związku z przeprowadzoną w maju i czerwcu br. akcją „Dobre rady na odpady” w klasach trzecich szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie w październiku ogłosiło
Konkurs wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. W dniach 03-07.11.2014r.
w szkołach macierzystych odbył się pierwszy etap konkursu. W Konkursie wzięły udział
dzieci klas czwartych szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy
Miejskiej Lubin, a także dbałości o czystość środowiska naturalnego. W konkursie na szczeblu klasowym wzięło udział sześć Szkół Podstawowych:
1. Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie
2. Zespół Szkół nr 3 w Lubinie
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie
4. Zespół Szkół Sportowych w Lubinie
5. Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie
6. Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie
Na podstawie wyników testu wiedzy uczniowie z najwyższą liczbą punktów w danej klasie
zostali zakwalifikowani do etapu szkolnego, który odbędzie się w styczniu 2015r. w szkołach
macierzystych. Łącznie w Konkursie na szczeblu klasowym wzięło udział 367 uczniów,
z czego 112 dostało się do etapu szkolnego. Lista uczniów zakwalifikowanych do kolejnego
etapu została przekazana do szkół. III etapem konkursy będzie Finał międzyszkolny. W Konkursie nagrodzeni zostaną członkowie drużyn etapu międzyszkolnego, którzy zajęli I – III
miejsce oraz szkoła, z której pochodzi zwycięska drużyna.
W ramach akcji Kino na Temat Junior organizowanym przez sieć Kino Helios w Lubinie,
dnia 19.11.2014r. pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
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Sp. z o.o. w Lubinie zostali zaproszeni do wspólnej organizacji zajęć związanych z ochroną
środowiska oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Akcja zorganizowana została dla
4, 5 i 6-latków z Przedszkola nr 9 w Lubinie. Podczas spotkania pracownicy MPWiK Sp.
z o.o. w Lubinie zapoznali przedszkolaków z pojęciami związanymi z gospodarowaniem odpadów, tj. recykling, segregacja oraz sortowanie. Dzieci dowiedziały się dlaczego i w jaki
sposób należy segregować odpady. Podczas zajęć przedstawiona została prezentacja multimedialna ukazująca m.in. jakie kolory pojemników występują na terenie Gminy Miejskiej
Lubin oraz co należy do nich wrzucać. Przedszkolaki brały także udział w zabawie, w której
segregowały odpady przygotowane przez pracowników. Na koniec dzieciom została wyświetlona bajka pt. „Pudłaki”. Dzięki prowadzonym zajęciom edukacyjnym dzieci poszerzają
swoją wiedzę związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zdobyte umiejętności
mogą wykorzystać w życiu codziennym, zmieniając przyzwyczajenia, prawidłowo segregując
odpady komunalne.

6. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin
w 2014 roku.
Masa odpadów komunalnych wytwarzanych i odebranych w 2014 roku od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin została określona na
podstawie sprawozdania rocznego dostarczonego przez podmiot odbierający odpady
komunalne na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Tabela 1.
Masa odpadów komunalnych wytwarzanych i odebranych w 2014 roku od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Nazwa i adres
instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Regionalna instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Mechanicznobiologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych MBP (Sortownia
Odpadów) Komunalnych
Eko Partner Lubin
Sp. z o.o. ul. Zielona 1;

Kod odebranych odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych

20 03 01

Zmieszane odpady komunalne

23286,4

R12

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

212,4

R12

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

429,7

Kompostowanie

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

354,4

Recykling materia-
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łowy

59-300 Lubin

Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów
komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
– Składowisko ( Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętnych w Lubinie)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Mundo Sp. z o.o.
ul. Zielona1; 59-300
Lubin
R-POWER POLSKA Sp.
z o.o.
59-300 Kłopotów

15 01 07

Opakowania ze szkła

315,5

R12

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

6,9

R12

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

771,9

R12

15 01 07

Opakowania ze szkła

15,9

R12

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

1,3

R5 (R14)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

6,7

Recykling materiałowy

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

68,8

R12

Tabela 2.
Masa odpadów komunalnych zebranych w 2014 roku w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych położonym na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Nazwa i adres
punktu

Miejski PSZOK
- na terenie składowiska odpadów
MUNDO ul. Zielona
1 59-300 Lubin

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
20 02 01

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych
Odpady ulegające biodegradacji

Masa odebranych
odpadów komunalnych
[Mg]
29,3

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 17
09 01, 17 09 02 i 17 0903

269,5

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

46,4

20 01 40

Metale

1,0

16 01 03

Zużyte opony

4,5
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17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

254,3

20 01 13

Rozpuszczalniki

0,2

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2,2

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13

0,5

15 01 11

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest),
włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

0,2

20 01 36

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

2,0

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

2,1

15 01 07

Opakowania ze szkła

1,4

20 01 39

Tworzywa sztuczne

0,6

7. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie
składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2014 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zeskładowanych wynosi 0 % w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Zgodnie ze sprawozdaniem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz na podstawie informacji otrzymanej przez
RIPOK wszystkie odpady zostały oddane do odzysku.
W związku z powyższym, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 został osiągnięty.
Na podstawie rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady oraz oświadczeń
instalacji w 2014 roku osiągnięty został 17,03% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich
podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z Rozporządzeniem 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.
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U. z 2012 r. poz. 645) poziom recyklingu na 2014 r. wynosi 14 %, wobec powyższego podmiot wywiązał się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.
Zgodnie ze sporządzonym przez podmiot odbierający odpady sprawozdaniem za 2014r.
osiągnięty został 48,67 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (remontowo – budowlanych).
Podmiot odbierający odpady osiągnął tym samym wymaganego poziomu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).

8. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Miejskiej Lubin w 2014r.
Tabela 3.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2014r.
Lp.
1.

3.
4.

5.
6.
7.
9.

Elementy składowe kosztów
AMORTYZACJA:
- zestawy komputerowe
- oprogramowanie komputerowe
- program do obsługi systemu gospodarki odpadami
- kopertownica
- serwer, UPS, przełącznik sieciowy
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH - KOMPUTER, KSERO:
- tonery i tusze do drukarek
- tonery i tusze do ksero
- papiero do drukarek
- papier do ksero
- koperty
ZUŻYCIE PALIWA
REMONTY, NAPRAWY I PRZEGLĄDY SAMOCHODÓW
USŁUGI ŁĄCZNOŚCI

USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY
- samochody - leasing
11. WYNAGRODZENIA - FUNDUSZ OSOBOWY
12. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
13. ODPISY NA ZFŚS
14. USŁUGI OCHRONY ZDROWIA
- badania lekarskie
15. SZKOLENIA I DOKSZTAŁCANIE PRACOWNIKÓW
16. ŚWIADCZENIA RZECZOWE
- materiały BHP
17. PODRÓŻE SŁUŻBOWE:

Kwota
84 152,00

5000,00
30 000,00

6 000,00
4 000,00
3 000,00
21 444,00
521 620,00
105 315,00
12 454,00
3 000,00
12 000,00
2 500,00
3 500,00

- koszty przejazdu
- noclegi
- diety
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18.

19.

90 000,00

KOSZTY PREZENTACJI I REKLAMY:
- reklama w mediach
- ulotki
- plakaty
- akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach
- strona internetowa

10 000,00

UBEZPIECZENIA RZECZOWE I OC:
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i biurowego
- ubezpieczenie wyposażenia pomieszczeń biurowych
- ubezpieczenie od OC w ramach umowy

913 985,00

RAZEM NETTO

1 124 201,55

REAZEM BRUTTO

Tabela 4.
Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2014 roku.

Kwartał 2014 roku

Należność dla
wykonawcy

I kwartał 2014r.
II kwartał 2014r.
III kwartał 2014r.
IV kwartał 2014r.

2 065 036,49
2 389 597,94
2 692 258,53
2 534 603,45

RAZEM BRUTTO

9 681 496,41

Informacje dodatkowe
1. Złożone deklaracje ogółem: 4532,
1.1. nieruchomości zamieszkałe 2978 z czego 584 na selektywną zbiórkę odpadów,
1.2. nieruchomości niezamieszkałe 1440 z czego 406 na selektywną zbiórkę odpadów,
1.3. nieruchomości mieszane 114 z czego 19 na selektywną zbiórkę odpadów,
2. Zadeklarowana liczba mieszkańców: 48279.
3. Ilość wydanych decyzji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 113, na łączną ilość mieszkańców objętych decyzjami 18173 osoby.
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Tabela 5.
Zestawienie zbiorcze przypisów i odpisów za rok 2014 wygenerowane 27.01.2014r.

9. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
System gospodarki odpadami funkcjonujący na terenie Gminy Miejskiej Lubin, pomimo
nieprecyzyjnych, a w wielu przypadkach błędnych przepisów prawnych, działa poprawnie.
Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim usprawnienia
oraz ciągłego podnoszenia świadomości mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin dotyczącej selektywnego zbierania odpadów komunalnych co umożliwiłaby podniesienie poziomu segregacji „u źródła”, a tym samym przyczyniłaby się do osiągnięcia wyższych poziomów recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 645).
10. Podsumowanie i wnioski.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin za
2014 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma za zadanie również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ale przede wszystkim dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
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Przedstawiona analiza obejmuje 2014 rok, kiedy to zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie. W roku 2014 właściciele nieruchomości wnosili
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umowa na odbiór
i zagospodarowanie odpadów została zawarta pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
a podmiotem świadczącym usługę.
Priorytetowym zadaniem na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
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