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1. Podstawa i cel opracowania 
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 2021 r. poz. 888) gminy dokonują corocznej analizy 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: 

 możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

 potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

  koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

  liczbę mieszkańców; 

 liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, 

w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12; 

 ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

 ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do 

składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych; 

 uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych. 

 

Analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Nowogrodziec od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem Burmistrza 

Nowogrodźca z realizacji zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021, 

sporządzonym na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 ww. ustawy, celem jego przedłożenia 

Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.  

 

2. Uwarunkowania zewnętrzne (przepisy, dokumenty strategiczne) 

Niniejsza Analiza została opracowana na podstawie następujących dokumentów i przepisów: 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 

przyjęty uchwałą Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 

grudnia 2016 r. oraz uchwała Nr XXIX/935/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022; Wojewódzki Plan Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 przyjętym uchwałą Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego Nr XLIII/1450/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz uchwała 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIII/1451/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego 2016-2022 (utrata mocy z dniem 06.09.2019 r. zgodnie z art. 17 ust. 3 
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ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.) 

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, przyjęty uchwałą Nr 88 Rady Ministrów z dnia 

1 lipca 2016 r. (M. P. poz. 784), 

oraz ustawach i aktach wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699), 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 888), 

 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), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie 

sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10). 

 

 

3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec są 

zobowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną 

w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

Poniższa tabela zawiera aktualny wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca. 

 
Tabela 1 Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej (odbiór 

odpadów komunalnych - stan na IV 2022 r.) 

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Numer rejestrowy 

1. 
Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Staszica 8, 59-700 Bolesławiec 1/2012 

2. 
Zakład Gospodarki i Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań 3/2012 

3. PreZero Service Zachód Sp. z o.o. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz 7/2012 

4. Grupa Eko Agnieszka Frątczak Koźmin 29/2, 59-900 Zgorzelec 9/2021 
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Lp. Nazwa firmy Adres firmy Numer rejestrowy 

5. PHU Junak Jan  Bolesławice 252 , 59-700 Bolesławiec 10/2021 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej jest zobowiązany 

spełniać warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy o wpis 

do rejestru oraz po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków 

wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

4. Ogólna charakterystyka gospodarowania odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec 

4.1. Odbiór odpadów komunalnych 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 

2013 r. obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia odbioru odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – przejęła Gmina Nowogrodziec.  

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. system odbioru odpadów komunalnych 

z nieruchomości na terenie Gminy Nowogrodziec polegał na odbieraniu odpadów: 

 bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszarów zabudowy 

jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej odpadów komunalnych zbieranych w sposób 

selektywny z podziałem na frakcje papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło w systemie 

„workowym”; 

 bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszarów zabudowy 

jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej bioodpadów z pojemników na bioodpady,  

w przypadku nieruchomości, które nie są wyposażone w kompostownik; 

 odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje papier, 

metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady z ogólnodostępnych pojemników służących 

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych („gniazd”), usytuowanych w miejscach 

dostępnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  

z obszarów zabudowy wielorodzinnej i śródmiejskiej, w budynkach zamieszkania 

zbiorowego, 

 bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odpadów komunalnych 

zmieszanych/posortowniczych. 

Ponadto, Gmina zapewnia również odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów 

Komunalnych, odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w systemie akcyjnym według ustalonego 

harmonogramu, odbiór przeterminowanych leków we wskazanych punktach, odbiór odpadów 

zielonych – gałęzie krzewów i drzew oraz odpadów budowlano-remontowych  

i rozbiórkowych (odbierane na zlecenie wytwórcy odpadów). 

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(zamieszkałych i niezamieszkałych) z terenu Gminy Nowogrodziec, wybranym na drodze 

przetargu, jest Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Lubaniu przy 

ul. Bankowej 8. 
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Wszystkie odpady komunalne odbierane są zgodnie z przyjętym harmonogramem  

i częstotliwością: 

 

Tabela 2 Harmonogram i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  

                            Zabudowa 

Odpady  

Zabudowa zagrodowa i 

jednorodzinna, rekreacyjna i 

nieruchomości niezamieszkałe 

Zabudowa wielorodzinna, 

zabudowa śródmiejska, budynki 

zamieszkania zbiorowego 

Odpady zmieszane co dwa tygodnie dwa razy w tygodniu 

Odpady posortownicze w 

przypadku prowadzonej 

selektywnej zbiórki 

co dwa tygodnie 
jeden raz  

w tygodniu 

Odpady komunalne selektywnie 

zbierane papier, szkło, metale i 

tworzywa sztuczne 

jeden  raz w miesiącu co dwa tygodnie 

Bioodpady  

naprzemiennie z odpadami 

posortowniczymi, nie rzadziej 

jednak niż co dwa tygodnie 

jeden raz w tygodniu 

 

W roku 2021 na terenie Gminy Nowogrodziec istniało 17 punktów segregacji odpadów 

komunalnych, w których gromadzone są następujące frakcje odpadów: papier, plastik, szkło, 

opakowania wielomateriałowe, metal oraz bioodpady. Pojemniki rozstawione są w każdej 

miejscowości Gminy, a ich ilość uzależniona jest od liczby mieszkańców danej miejscowości. 

 

Tabela 3 Ilość punktów oraz pojemników do segregacji odpadów oraz ich lokalizacja na 

terenie Gminy Nowogrodziec – rok 2021.  

MIEJSCOWOŚĆ 

LOKALIZACJA 
POJEMNIKÓW DO 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

SZKŁO                                 

pojemnik lub 
zestaw 

pojemników o 
min. 

pojemności 

2,5 m3 

METALE I 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 
pojemnik lub 

zestaw 
pojemników o 

min. 

pojemności 
2,5 m3 

PAPIER 

pojemnik lub 
zestaw 

pojemników o 
min. 

pojemności 2,5 

m3 

BIOODPADY 

pojemnik o 
pojemności 

1,1 m3 

RAZEM 

GODZIESZÓW 

1.bloki Godzieszów 

74-75 
1 2 1 1 5 

2. Godzieszów 71-72 1 1 1 0 3 

NOWA WIEŚ 
1.bloki Nowa Wieś 

11A,16A 
1 2 1 1 5 

NOWOGRODZIEC 

1.parking początek ul. 

Krótkiej 
1 1 1 1 4 

2.ul. Asnyka - osiedle -

przy garażach 
1 2 1 1 5 

3.ul. Asnyka - osiedle -  

przy boksie 

śmietnikowym od ul. 

Sienkiewicza 

1 1 1 1 4 

4.ul. Asnyka - osiedle - 

od strony ośrodka 

zdrowia 

2 4 2 4 8 
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MIEJSCOWOŚĆ 

LOKALIZACJA 

POJEMNIKÓW DO 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

SZKŁO                                 

pojemnik lub 

zestaw 
pojemników o 

min. 

pojemności 
2,5 m3 

METALE I 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

pojemnik lub 
zestaw 

pojemników o 

min. 
pojemności 

2,5 m3 

PAPIER 

pojemnik lub 

zestaw 
pojemników o 

min. 

pojemności 2,5 
m3 

BIOODPADY 

pojemnik o 

pojemności 
1,1 m3 

RAZEM 

5.ul. Bolesławiecka 6-

18 przy boksie 

śmietnikowym 

spółdzielni 

1 2 1 2 6 

6. ul. Ogrodowa 6 

podwórko - mały 

zestaw 

1 1 1 1 4 

7.ul. 1 Maja 1-22 na 

parkingu przy bloku 
1 2 1 1 5 

8.ul. 

Strzelecka/Kościelna 

przy murze 

1 2 1 1 5 

9.ul. Cicha parking 1 1 1 1 4 

10.ul. Rynek przy 

boksie śmietnikowym 

- naprzeciwko sklepu 

EKO 

1 1 1 1 4 

11.ul. Lubańska przy 

czerwonym kościele 
1 2 1 1 5 

12. ul. Lubańska 45-47 

przy boksie 

śmietnikowym 

1 1 1 1 4 

13. Chrobrego 8 1 1 1 1 4 

ZEBRZYDOWA 
1.bloki PKP (w 

podwórku) 
1 1 1 1 4 

RAZEM 18 27 18 20 83 

Duże ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gęstej zabudowie miejskiej są przyczyną 

wielu problemów związanych z logistyką i ergonomią umiejscowienia pojemników do 

segregacji odpadów komunalnych.  

Na terenie Gminy Nowogrodziec wykorzystywane są pojemniki typu „dzwony” z centralnie 

usytuowanym zaczepem do podnośnika samochodowego. Są to pojemniki do selektywnej 

zbiórki odpadów - wyposażone w odpowiednie otwory wrzutowe i w odpowiedniej 

kolorystyce. Wszystkie pojemniki przystosowane są do łatwego zbierania makulatury, butelek 

PET, szkła lub innych odpadów, posiadają czytelne oznakowanie przeznaczenia i spełniają 

wymagania norm Polskich i Unii Europejskiej. 

  

W Nowogrodźcu przy ul. Strzeleckiej 24, funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), obsługiwany przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Lubaniu, w którym przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gminy 

następujące odpady: 

 szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu (cegła, beton), 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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 zużyte żarówki, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony z samochodów osobowych, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 tekstylia i odzież, 

 problemowe odpady komunalne - np. puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte 

smary, oleje, kleje, 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w tym zużyte igły i strzykawki 

Przyjmowane w PSZOK odpady nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej. 

 

4.2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Gmina Nowogrodziec obowiązek odbioru odpadów komunalnych realizuje w zamian za 

uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn sumy 

mieszkańców oraz stawki opłaty, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – 

ustalona została stawka opłaty za jeden pojemnik z odpadami komunalnymi w zależności od 

jego pojemności. Opłata w przypadku nieruchomości mieszanych tzn. takich, które w części 

stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, stanowi sumę 

opłat obliczonych dla każdej z części. 

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej w 2021 r. wynosiła 

22 zł za mieszkańca, a w przypadku kompostowania bioodpadów we własnym 

kompostowniku wysokość opłaty ulegała obniżeniu o 2 zł od każdego mieszkańca (20 zł za 

mieszkańca za miesiąc). 

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosiła w 2021 r. 44,00 zł za mieszkańca. 

 

 

Tabela 4 Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi z terenu nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne 

(np. zakłady pracy, sklepy, szkoły, urzędy itp.) w 2021 r. 

Lp. Kwota za pojemnik [zł]    Pojemność pojemnika 

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 

 
obowiązująca od stycznia do 

października 2021 r. 

obowiązująca od listopada 

2021 r. 

 

1. 18,00 24,00 Worek 120 l 

2. 5,82 22,00 110 l 

3. 6,35 24,00 120 l 

4. 12,70 48,00 240 l 

4. 19,05 72,00 360 l 

5. 26,45 100,00 500 l 

6. 34,92 132,00 660 l 

7. 40,74 154,00 770 l 

8. 58,20 220,00 1 100 l 



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY NOWOGRODZIEC ZA ROK 2021 

9 

 

Lp. Kwota za pojemnik [zł]    Pojemność pojemnika 

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji gdy  właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (w wysokości czterokrotności stawki) 

 
obowiązująca od stycznia do 

października 2021 r. 

obowiązująca od 

listopada 2021 r. 
 

1. 72,00 96,00 Worek 120 l 

2. 23,28 88,00 110 l 

3. 25,40 96,00 120 l 

4. 50,80 192,00 240 l 

4. 76,20 288,00 360 l 

5. 105,80 400,00 500 l 

6. 139,68 528,00 660 l 

7. 162,96 616,00 770 l 

8. 232,80 880,00 1 100 l 

 

Tabela 5 Stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub dla innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku 

Lp. 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla domków letniskowych 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 

1. 160,00 160,00 

Stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny 

1. 640,00 640,00 

 

4.3. Uchwały realizujące system gospodarki odpadami  

W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym 

samym wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Rada Miejska 

w Nowogrodźcu podjęła stosowne uchwały: 

 Nr XXX/223/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

 Nr XXX/224/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, zmiana: Nr XLI/295/13 z dnia 25 

października 2013 r., 

 Nr XVIII/118/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec (uchyla uchwałę Nr XXX/224/12  

z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz uchwały zmieniające), zmiana: Nr XXII/144/15 z dnia 29 

marca 2016 r., 

 Nr XXXVI/241/17 z dnia 30 marca 2017 r. sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec (uchyla się uchwałę Nr 

XVIII/118/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.) 
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 Nr XXX/203/20 z dnia 26 listopada 2020 r. sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec (uchyla się uchwałę Nr 

XXXVI/241/17 z dnia 30 marca 2017 r.) 

 Nr XXX/225/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów, 

 Nr XVIII/115/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów (uchyla 

uchwałę Nr XXX/225/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.), 

 Nr XXXVI/242/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów (uchyla 

uchwałę Nr XVIII/115/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.), 

 Nr XLVI/318/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/242/17 

Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów  

 Nr XXXI/213/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów (uchyla 

uchwałę Nr XXXVI/242/17 z dnia 30 marca 2017 r.), 

 Nr XXX/226/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy 

Nowogrodziec, 

 Nr VI/21/15 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec (uchyla 

uchwałę Nr XXX/226/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.), 

 Nr X/62/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy 

Nowogrodziec (uchyla uchwałę Nr VI/21/15 z dnia 9 lutego 2015r.), 

 Nr XII/81/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy 

Nowogrodziec (uchyla uchwałę Nr X/62/19 z dnia 29 maja 2019 r.), 

 Nr XXX/204/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty dla 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Nowogrodziec 

(uchyla uchwałę Nr XII/81/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.), 

 Nr XXX/205/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

 Nr XL/276/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (uchyla uchwałę nr XXX/205/20 z dnia 26 

listopada 2020 r.) 

 Nr XXX/227/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec, zmiana: Nr XXXIV/244/13 z dnia 21 
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lutego 2013 r., Nr XXXIX/273/13 z dnia 15 lipca 2013r., Nr XVIII/116/15 z dnia 14 

grudnia 2015 r.,  

 Nr XXIV/166/16 z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec (uchyla uchwałę nr XXX/227/12  

z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz uchwały zmieniające), 

 Nr XXX/208/20 z dnia 26 listopada 2020. r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec (uchyla uchwałę nr 

XXIV/166/16 z dnia 30 maja 2016r.),zmiana uchwała nr XXXI/214/20 z dnia 17 grudnia 

2020 r. 

 Nr XXX/228/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec, 

zmiana: Nr XL/281/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr XVIII/119/15 z dnia 14 grudnia 

2015r., 

 Nr XXIV/167/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec, 

 Nr XVIII/117/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

 Nr XXX/206/20 z dnia 26 listopada 2020 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajduje się 

domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe z terenu Gminy Nowogrodziec (uchyla uchwałę nr XVIII/117/15 z dnia 

14 grudnia 2015 r.) 

 

4.4. Liczba mieszańców objęta systemem gospodarki odpadami 

Zgodnie z danymi zarejestrowanymi w ewidencji ludności Urzędu Miejskiego  

w Nowogrodźcu, na terenie Gminy (w analizowanych okresie) zameldowanych było 14 810 

osoby - stan na 31.12.2021 r., z czego: 

 4 029 mieszkańców miasta, 

 10 781 mieszkańców wsi. 

Natomiast liczba ludności wynikająca ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec 2021 r. wynosiła 12 292 mieszkańców, 

z czego: 

 3 424 mieszkańców miasta, 

 8 868 mieszkańców wsi. 

Powyższe liczby są zmienne, ponieważ kwestie związane z deklaracjami są na bieżąco 

korygowane. Różnica między ilością osób zameldowanych, a osób zadeklarowanych  

w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika  

z następujących przyczyn: 

 duża liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie przebywa poza granicami kraju (cele 

zarobkowe) lub w innych miejscowościach kraju, a opłatą objęte są jedynie osoby 

faktycznie zamieszkujące Gminę, 
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 sezonowe wyjazdy mieszkańców do innych miast (głównie studenci na początku roku 

akademickiego). 

 

4.5. Region gospodarki odpadami zgodnie z WPGO 

Do dnia 5 września 2019 r., tj. do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), gospodarka odpadami w województwie dolnośląskim opierała 

się na wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2016-2022 regionach 

gospodarki odpadami (RGO):Rejon Zachodni, Północny, Północno-Centralny,                

Środkowo-Sudecki, Wschodni, Południowy. 

Aktem wykonawczym obowiązującym do 5 września 2019 r., wskazującym uprawnione 

instalacje do przetwarzania odpadów, była uchwała nr XLIII/1451/17 z dnia 21.12.2017 r. 

w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego 2016-2022 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 5607 z dnia 29 grudnia 2017 r.). 

Zgodnie z podziałem określonym w WPGO Gmina Nowogrodziec należy do rejonu 

Zachodniego. Zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Nowogrodziec 

przetworzone zostały w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych w Lubaniu. Instalacja ta, w pełni zabezpiecza potrzeby związane  

z przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy. 

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ze 

zm.) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniające:  

 mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 

i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub 

w części do odzysku lub 

 składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych, 

stały się instalacjami komunalnymi. 

 

Tabela  6 Wykaz Instalacji komunalnych oraz instalacji zastępczych na terenie Zachodniego 

RGOK 

Lp. Rodzaj instalacji Lokalizacja instalacji 

Instalacje komunalne 

1. 

Instalacje komunalne do mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych - MBP 

Trzebień, ul. Spacerowa 24 

59-700 Bolesławiec 

ul. Bazaltowa 1 

59-800 Lubań 

ul. Zgorzelecka 

59-920 Bogatynia 

2. 

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów 

- kompostownia 

ul. Bazaltowa 1 

59-800 Lubań 

Trzebień, ul. Spacerowa 24 

59-700 Bolesławiec 

ul. Zgorzelecka 

59-920 Bogatynia 
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Lp. Rodzaj instalacji Lokalizacja instalacji 

Jędrzychowice 

59-900 Zgorzelec 

Lubków 63 

59-720 Raciborowice Górne 

3. 

Instalacje komunalne do składowanie odpadów 

powstających w procesie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych - Składowiska 

ul. Zgorzelecka 

59-920 Bogatynia 

ul. Bazaltowa 1 

59-800 Lubań 

Trzebień, ul. Spacerowa 24 

59-700 Bolesławiec 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi - IZ 

1. 

Składowanie odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

59-726 Świętoszów 

Raciborowice Dolne 

59-720 Raciborowice Górne 

Jędrzychowice 

59-900 Zgorzelec 

Źródło: na podstawie WPGO 2016-2022 

W związku ze zniesieniem zasady regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 

poz. 1579 z późn. zm.), straciły moc uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami, wydane na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). W związku z art. 6 ust. 17 przytaczanej 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., Marszałek Województwa Dolnośląskiego prowadzi listę 

funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały 

oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie 

odpadów. 

Tabela 7 Lista funkcjonujących instalacji komunalnych  na terenie województwa 

dolnośląskiego  

Lokalizacja funkcjonujących na terenie województwa 

dolnośląskiego instalacji komunalnych do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Lokalizacja funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego 

instalacji komunalnych do składowania odpadów powstających w 

procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych 
1.  Gać 90, 55-200 Oława  1.  Gać 90, 55-200 Oława  
2.  Rusko 66, 58-120 Jaroszów  2.  Rusko 66, 58-120 Jaroszów  
3.  Kryniczno 93, 55 – 300 Środa Śląska  3.  Rudna Wielka, 56-210 Wąsosz  
4.  Rudna Wielka, 56-210 Wąsosz  4.  Ścinawka Dolna, 57-420 Radków  
5. ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa  5.  Zawiszów 5, 58-100 Świdnica  
6.  Ścinawka Dolna, 57-420 Radków  6.  Głogów, 67-200 Głogów  
7.  Zawiszów 5, 58-100 Świdnica  7.  ul. Rzeszotarska, 59-220 Legnica  
8.  ul. Beethovena, 58-300 Wałbrzych  8.  ul. Zielona 1, 59-300 Lubin  
9.  ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów  9.  ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice  
10.  ul. Rzeszotarska, 59-220 Legnica  10.  Ścięgny – Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice  
11.  ul. Zielona 3, 59-300 Lubin  11.  Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka  
12.  ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice  12. ul. Zgorzelecka, 59-920 Bogatynia  
13.  ul. Zielona 30, 58-420 Lubawka  13.  Trzebień, ul. Spacerowa 24, 59-700 Bolesławiec  
14.  Ściegny – Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice  14.  ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań  
15.  Trzebień, ul. Spacerowa 24, 59-700 Bolesławiec      
16.  ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań      
17.  ul. Zgorzelecka, 59 – 920 Bogatynia      
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5. Ilość odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje 

Na podstawie danych zawartych sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono 

zestawienie ilości odpadów odebranych z sektora komunalnego z terenu Gminy Nowogrodziec w podziale na poszczególne frakcje w 2021 r.  

Tabela 8 Ilość odebranych odpadów komunalnego nieulegających biodegradacji  z terenu Gminy Nowogrodziec w 2021 r. 
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Tabela 9 Ilość odebranych odpadów komunalnego ulegających biodegradacji  z terenu Gminy Nowogrodziec w 2021 r. 

 
 

Tabela 10  Informacje o ilości zebranych odpadów w PSZOK w Nowogrodźcu oraz w  innych punktach zbierających odpady komunalne w 2021 r.  
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6. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania 

W sprawozdaniach za 2021 rok, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach nadal należy umieszczać informacje dotyczące osiągniętego poziomu ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania. 

Określony poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji należało osiągnąć do lipca 2020 r. 

Sposób do wyliczenia tego poziomu znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412). 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r.-OUB  

 

OUB1995= (0,155xLm+0,047xLw)* Uo[Mg] 
 

Lm - liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego (liczba osób zamieszkałych według stanu na dzień 31 grudnia 1995 

r.); 

Lw - liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego (liczba osób zamieszkałych według stanu na dzień 31 grudnia 1995 r.); 

0,155 - jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przez 1 mieszkańca na obszarze miasta w 1995 r. [Mg]; 

0,047 - jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przez 1 mieszkańca na obszarze wsi w 1995 r. [Mg]; 

Uo - udział gminy, zazwyczaj Uo = 1. Z uwagi na fakt, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach - gmina odpowiedzialna jest za gospodarowanie wszystkimi 

odpadami komunalnymi wytwarzanymi na obszarze całej gminy, udział gminy w rynku usług 

odbioru odpadów komunalnych  w ostatecznym wyliczeniu równy będzie 100%, czyli Uo=1  

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze 

strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy / związku międzygminnego, 

przekazanych do składowania – MOUBR 

 
MMR - masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

odebranych na obszarze miast w danym roku sprawozdawczym, przekazanych do 

składowania, w przypadku wystąpienia niezgodnego z prawem składowania tych odpadów 

bez przetworzenia [Mg]; 

MWR - masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

odebranych na obszarze wsi w danym roku sprawozdawczym, przekazanych do składowania, 

w przypadku wystąpienia niezgodnego z prawem składowania tych odpadów bez 

przetworzenia [Mg]; 

UM - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 dla miast wynoszący 0,57; 

Uw - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 dla wsi wynoszący 0,48; 
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MMR i MWR to poddane składowaniu (D1 lub D5) odpady o kodzie 20 03 01 – ich masy 

powinny być wykazane w dziale IIIa oraz IIIc (w podziale na obszar wsi i miasta).  

MSRi - masa selektywnie zebranych i odebranych odpadów ulegających biodegradacji ze 

strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku sprawozdawczym, 

przekazanych do składowania [Mg]; 

USi - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych i odebranych 

odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych (wartości podane 

w rozporządzeniu). 

Są to poddane składowaniu (D1 lub D5) wszystkie inne ulegające biodegradacji odpady 

odebrane selektywnie – ich masy powinny być wykazane w dziale IIIb.  

MBR1 – masa odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje  

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), 

zawierająca odpady ulegające biodegradacji, powstała z odpadów komunalnych o frakcji  

o wielkości powyżej 80 mm przekazanych do składowania [Mg]; 

UB1 – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów o kodzie 19 12 12 (inne 

odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości powyżej 

80 mm przekazanych do składowania wynoszący 0,40; 

 w przypadku braku możliwości określenia masy odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady 

(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych  

i przekazanych do składowania z podziałem na frakcję o wielkości co najmniej  

od 0 do 80 mm (MBR2) i frakcję o wielkości powyżej 80 mm (MBR1), należy przyjąć 

masę odpadów o kodzie 19 12 12 powstałą z odpadów komunalnych i przekazaną do 

składowania, z udziałem odpadów ulegających biodegradacji wynoszącym 0,52 

MBR2 - masa odpadów o kodzie 19 12 12 - (inne odpady (w tym zmieszane substancje  

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), 

zawierająca odpady ulegające biodegradacji, powstała z odpadów komunalnych o frakcji  

o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm przekazanych do składowania [Mg]; 

UB2 - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów o kodzie 19 12 12 (inne 

odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości co 

najmniej od 0 do 80 mm, wynoszący w zależności od wartości parametru AT4, rozumianej 

jako aktywność oddychania - parametr wyrażający zapotrzebowanie na tlen przez próbkę 

odpadów w ciągu 4 dni: 

* AT4< 10 mg O2/g suchej masy: UB2 = 0  

* AT4 od 10 do 20 mg O2/g suchej masy: UB2 = 0,29 

* AT4 > 20 mg O2/g suchej masy: UB2 = 0,59  

* brak pomiaru AT4: UB2 = 0,59 

 w przypadku braku możliwości określenia masy odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady 

(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych i przekazanych do 

składowania z podziałem na frakcję o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm (MBR2) 

i frakcję o wielkości powyżej 80 mm (MBR1), należy przyjąć masę odpadów  

o kodzie 19 12 12 powstałą z odpadów komunalnych i przekazaną do składowania,  

z udziałem odpadów ulegających biodegradacji wynoszącym 0,52. 
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Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania obliczamy według wzoru: 

 
D - wskaźnik uwzględniający zmiany demograficzne mieszkańców gminy 

LR - liczba mieszkańców na podstawie rejestru mieszkańców lub deklaracji; 

L 1995 - liczba mieszkańców w 1995 r. wg GUS 

 

DANE DO POZIOMU:  

OUB1995 = 0,155 * Lm + 0,047 * Lw = 0,155 * 4 083 + 0,047 * 10 593 = 632,9 + 497,9 = 

1 130,736 Mg - masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzona przez mieszańców 

Gminy Nowogrodziec w 1995 r.  

OUBR= (OUB1995 * PR) / 100 = (1130,736 * 35)/100 = 395,758 Mg – masa odpadów 

ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w 2020 r.  

MBR1 = 613,56 Mg – masa odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznej obróbki powstała  

z odpadów komunalnych przekazanych do składowania w 2021 r. o frakcji powyżej 80 mm .  

UB1 = 0,4   udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów o kodzie
2)

 19 12 12 

(inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości 

powyżej 80 mm przekazanych do składowania wynoszący. 

 

MOUBR = 0 + 0 + 0 + (613,56 x 0,4) + 0 = 245,424 Mg  – masa odpadów ulegających 

biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych przekazanych do składowania 

w 2021 r.  

D=LR /L1995 = 14810/14676= 1,01  

 

POZIOM 

Tr = MOUBR x 100/ OUB1995  x D = 245,424  x 100 / 1130,736  x D (1,01) =  21,49 % 

7. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych- oblicza się 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888).  

Ww. poziom należy obliczyć zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu  

i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1530) 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 
oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych. 

Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 
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Zgodnie ze wzorem: 

 

P = (Mr/Mw)×100% 
gdzie: 

P –oznacza poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych, wyrażony w %, 

Mr– oznacza łączną masę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia  

i poddanych recyklingowi, wyrażoną w Mg; 

Mw– oznacza łączną masę wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg; 

 

Do łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi oznaczonej symbolem Mr zalicza się: 

 odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20 z wyjątkiem odpadów o kodach  

20 02 02 (Gleba i ziemia, w tym kamienie), 20 03 04 (Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości) i 20 03 06 (Odpady ze 

studzienek kanalizacyjnych) 

 odpady powstałe z przetworzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 oraz 

bioodpady komunalne poddane recyklingowi u źródła 

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi (Mr)– 

w przypadku gminy to suma mas: 

 odpadów komunalnych z grupy 15 i 20 z wyłączeniem 200202, 200304, 200306 

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów: 

     - odebranych przez podmioty odbierające, 

     - zebranych przez gminę oraz podmioty zbierające odpady; 

 odpadów poddanych recyklingowi powstałych z przetworzenia ww. odpadów; 

 odpadów, które utraciły status odpadów pod warunkiem, że zostały przetworzone na 

produkty, materiały, lub substancje, które nie są odpadami, używane do celów 

pierwotnych lub innych celów, za wyjątkiem odpadów §7 ust.2; 

 odpadów komunalnych przekazanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu przygotowania do ponownego 

użycia, recyklingu lub wypełniania wyrobisk; 

 metali wydzielonych po termicznym przekształceniu odpadów komunalnych poddanych 

recyklingowi (obliczona zgodnie z art. 5 decyzji 2019/1004); 

 bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowanych i poddanych 

recyklingowi u źródła (zagospodarowane w przydomowych kompostownikach). 

Mr obliczamy za dany rok, czyli bierzemy pod uwagę wszystkie odpady, które w danym roku 

zostały przetworzone, również te, które zostały przekazane do przetworzenia z odpadów 

magazynowanych w latach poprzednich. Nadrzędną zasadą zaliczania odpadów komunalnych 

do odpadów komunalnych poddanych przygotowaniu do ponownego użycia  

i recyklingu, jest faktyczne poddanie tych odpadów procesowi przygotowania do ponownego 

użycia lub recyklingu.  

Masę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia, oblicza się jako masę 

produktów i składników produktów, które stały się odpadami komunalnymi oraz przeszły 

wszystkie niezbędne czynności sprawdzania, oczyszczania i naprawy umożliwiające ponowne 

użycie bez dalszego sortowania i przetwarzania wstępnego. 

Masę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi oblicza się w momencie 

wprowadzenia do procesu recyklingu. 

Masę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi można obliczać na wyjściu z procesu 

sortowania, jeżeli: 

 odpady po sortowaniu zostaną następnie poddane recyklingowi oraz 
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  masa materiałów lub substancji usuwanych w następujących po sortowaniu w procesach 

poprzedzających recykling i niepoddawanych następnie recyklingowi nie zostanie 

zaliczona do masy odpadów komunalnych zgłaszanych, jako poddane recyklingowi. 

 

W masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi nie uwzględnia się odpadów, które 

utraciły status odpadów i zostały użyte jako paliwa lub inne środki wytwarzania energii, 

termicznie przekształcone, użyte do wypełniania wyrobisk lub składowania. 

 

Do obliczania ilości bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddanych recyklingowi  

u źródła stosuje się metodę określoną w załączniku II Decyzji Komisji (UE) 2019/1004.  

Ilość bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła 

(zagospodarowane w przydomowych kompostownikach) uwzględnia się zarówno w łącznej 

masie odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi - Mr, jak i w łącznej masie wytworzonych odpadów komunalnych - Mw. 

 

Masę odpadów poddanych recyklingowi u źródła uzyskamy mnożąc liczbę „aktywnych 

jednostek recyklingu” przez średnią masę bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, 

poddanych recyklingowi u źródła (na jedną aktywną jednostkę recyklingu). 

 

Można to zapisać wzorem:   

Mk = k × m, 
 

gdzie: 

Mk - masa odpadów poddanych recyklingowi u źródła 

k - aktywne jednostki recyklingu, należy przez to rozumieć kompostowniki wykorzystywane 

na terenie danej gminy przez wytwórców odpadów. Ich liczbę uzyskujemy z rejestrów tych 

jednostek (np. na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi) lub na podstawie ankiet – 2861 szt. ( ilość kompostowników w Gminie 

Nowogrodziec w 2021 r.) 
m-  średnia masa bioodpadów komunalnych poddanych recyklingowi u źródła, na jeden 

kompostownik- 0,135 Mg 

 

Mk= 2861 x 0,135 =386,235 Mg - Masa bioodpadów poddanych recyklingowi u źródła 

w Gminie Nowogrodziec  

 

Aby określić „m” stosujemy dwie metody - pomiar pośredni albo bezpośredni. 

 

Pomiar bezpośredni 
W miarę możliwości pomiar odbywa się „na wejściu do procesu”, czyli liczymy ile odpadów 

zostało umieszczonych w kompostowniku. 

Jeżeli jednak pomiar odbywa się „na wyjściu z procesu”, to należy zastosować wiarygodny 

współczynnik, czyli w sposób wiarygodny obliczyć ile odpadów weszło do procesu, wiedząc 

ile wyszło z procesu. 

 

Pomiar pośredni 
Bierzemy pod uwagę badania składu wytworzonych (czyli zebranych i odebranych) odpadów 

komunalnych. Sprawdzamy, o ile mniej bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, 

wytwarzanych jest na nieruchomościach, na których prowadzone jest kompostowanie. Można 

to zrobić, porównując masy odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach, na 

których prowadzone jest kompostowanie i na których, nie jest ono prowadzone. 
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Dla zaliczenia do odpadów poddanych recyklingowi nie wystarczy zebrać lub odebrać 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w sposób selektywny, gdyż odpady te muszą 

spełniać jeden z warunków: 

 musi z nich powstać produkt, który można wprowadzić na rynek, spełniając przepisy 

szczegółowe: mogą być wprowadzane do obrotu jako nawóz lub środek poprawiający 

właściwości gleby na podstawie pozwolenia ministra właściwego do spraw 

rolnictwa [wydanego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 

i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76)]  

- lub gdy stanowi produkt nawozowy [w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych 

UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/200 (Dz. Urz. UE L 170  

z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.)], lub  

 jeżeli powstanie z nich odpad, to też można zaliczyć do odpadów poddanych recyklingowi 

pod warunkiem, że to co powstało w wyniku kompostowania lub fermentacji  będzie 

wykorzystywane na powierzchni ziemi i to wykorzystanie przynosi korzyści rolnictwu lub 

prowadzi do poprawy stanu środowiska [zgodnie z przepisami art. 30 ust. 4 lub ust. 5 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach] . 

 

Do dnia 31 grudnia 2026 r. bioodpady stanowiące odpady komunalne, które nie zostały 

selektywnie zebrane, ale zostały poddane obróbce tlenowej lub beztlenowej, zalicza się do 

odpadów poddanych recyklingowi, o ile spełniają pozostałe warunki dotyczące zaliczania 

masy odpadów komunalnych do odpadów poddanych recyklingowi. 

 

Masa wytwarzanych odpadów (Mw) - w przypadku gminy to suma mas: 
 odpadów odebranych zarówno przez gminę jak i podmioty odbierające odpady na 

podstawie umów z właścicielami nieruchomości klasyfikowanych w gr. 15 i 20  

z wyłączeniem 200202, 200304, 200306; 

 odpadów zebranych w PSZOK klasyfikowanych w gr. 15 i 20 z wyłączeniem 200202, 

200304, 200306; 

 odpadów zebranych przez innych zbierających odpady klasyfikowanych w gr. 15 i 20  

z wyłączeniem 200202, 200304, 200306; 

 bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowanych i poddanych 

recyklingowi u źródła (zagospodarowane w przydomowych kompostownikach). 

Masę wytworzonych odpadów MW obliczamy za dany rok. Do masy odpadów wytworzonych 

w danym roku nie wliczamy odpadów zmagazynowanych w latach poprzednich. 

 

DANE DO POZIOMU: 

Mr– oznacza łączną masę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia  

i poddanych recyklingowi, wyrażoną w Mg – 1173,954 

Mw– oznacza łączną masę wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg                        

–5319,151 

 

POZIOM: 

P = (Mr/Mw)×100% = 1173,954/5319,151x100%=22,07% 

POZIOM DO OSIAGNIĘCIA 20% 

POZIOM  OSIĄGNIĘTY 22,07% 
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8. Odpady budowlane i rozbiórkowe 

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2151) zmieniono definicję odpadów komunalnych, zgodnie z którą odpady 

komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Pomimo ww. zmiany 

definicji, do odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych dalej 

zastosowanie mają przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi (gmina ma 

obowiązek przyjmowania tego typu odpadów). 

W sprawozdaniach za 2021 r. należy przedstawić informację w zakresie masy odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, jednakże bez obowiązku osiągania określonych 

poziomów ich recyklingu. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych obliczany był zgodnie  

z przepisami wydanymi na postawie art. 3b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.  

Art. 3b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został uchylony z dniem 

31.12.2020 r. Ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (poz. 2361).  

W związku z tym, że gminy w dalszym ciągu będą zapewniały przyjmowanie odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, w sprawozdaniach komunalnych  

nadal będą zbierane informacje w zakresie masy ww. odpadów (jednakże bez obowiązku 

osiągania określonych poziomów ich recyklingu). 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

oblicza się według wzoru: Pbr = Mrbr / Mwbrx100% 

gdzie:  

Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne, [%] 

Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi 

innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, [Mg] 

Mwbr – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, [Mg] 

 

DANE DO POZIOMU 

Mrbr = 207,04 Mg – masa odpadów budowlanych zebranych z terenu Gminy Nowogrodziec  

Mwbr = 207,04 Mg – masa odpadów budowlanych poddana odzyskowi z terenu Gminy 

Nowogrodziec 
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POZIOM: 

Pbr =  (Mrbr / Mwbr) * 100 [%]= 207,04 Mg x 100% / 207,04 Mg = 100 %  

 

9. Poziom składowania 
 

W związku z art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw Gmina ma obowiązek przekazania w sprawozdaniu za 2021 rok 

informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r. i 2021 r.  

Ponadto w art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach określono, że ww. poziom składowania oblicza się jako stosunek masy 

odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych 

przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. 

W związku z powyższym sposób obliczenia ww. poziomu za 2020 r. i 2021 r., należy 

obliczyć w następujący sposób: 

 
gdzie : 

Ms – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych odpadów komunalnych 

przekazanych w danym roku do zagospodarowania w procesie składowania (D5), wyrażoną w 

Mg; 

Mw – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych w danym roku odpadów 

komunalnych, wyrażoną w Mg. 

 

ROK 2020 

Odpad 19 12 12 – 684,16 Mg 

Odpad 19 05 99 – 101,43 Mg 

Odpady budowlane poddane odzyskowi na składowisku odpadów  – 235,73 Mg  

Suma Ms - 1021,32   

Poziom składowania = Ms/Mw x 100 % = 1021,32/4665,756*100% = 21,89 % 

 

ROK 2021 

Odpad 19 12 12 – 613,56 Mg 

Odpad 19 05 99 – 327,49 Mg 

Odpady budowlane poddane odzyskowi na składowisku odpadów  – 207,04 Mg  

Suma Ms - 1148,09 Mg   

Poziom składowania = Ms/Mw x 100 % = 1148,09/5294,316*100% = 21,69% 

W kolejnych okresach sprawozdawczych sposób obliczania poziomu składowania zostanie 

określony w sposób bardziej szczegółowy w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska  

w sprawie obliczania poziomu składowania. 

 

10. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są 

położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i może być przeznaczona 
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tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 obsługi administracyjnej tego systemu, 

 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

 komunalnymi, 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty: 

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych 

oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym, 

2) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  

i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

W roku 2021 koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych były kosztami wynikającymi z zawartej umowy  

z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego odbiorcą odpadów komunalnych. 

 

Przedmiotowe wydatki związane były z wykonywaną usługą odbioru i zagospodarowywania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

z terenu Gminy Nowogrodziec oraz utworzeniem, utrzymaniem i obsługą Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Nowogrodziec 

i wynosiły: 3 655 399,19 zł, w tym: 

 zagospodarowanie odpadów 2 285 291,43 zł,  

 kwartalne kwota dla ZGiUK za transport odpadów  

 267 300,00 zł brutto x 4 kwartały = 1 069 200,00 zł brutto  

 na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Nowogrodziec w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 277 298,76 z czego: 

 176 578,90 zł na wynagrodzenia osobowe; 

 8343,33 zł – dodatkowe wynagrodzenie 

 33957,69  zł na składki ZUS; 

 3184,38  zł na składki na Fundusz Pracy; 

 1 000,00 zł na zakup materiałów biurowych;  

 20 400,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia gospodarcze  

 9 100,00 zł na usługi pocztowe; 

 3 864,93 zł koszty postępowania sądowego; 

 19 442,83 zł wynagrodzenia bezosobowe; 

 1 427,00 zł szkolenia pracowników,  

 Wydatki inwestycyjne - Budowa Punktu Selektywnej Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Nowogrodźcu – 23 609,00 zł (22 509,00 zł wydatki niewygasające).  

 

DOCHODY w 2021 r.: 3 568 307,85 zł 

W ogólnym rozliczeniu Systemu Gospodarki Odpadami w latach 2013 – 2021 wykazany 

został deficyt na poziomie 442 261,48 zł. 



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY NOWOGRODZIEC ZA ROK 2021 

26 

 

11. Podsumowanie i wnioski 

Wprowadzając w 2013 roku nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina 

Nowogrodziec podjęła wszystkie wymagane przepisami uchwały oraz przeprowadziła 

spośród swoich mieszkańców akcję informacyjno-edukacyjną. Na bieżąco wszelkie ważne 

informacje związane z gospodarką odpadami komunalnymi dostępne są na stronie 

internetowej Gminy Nowogrodziec oraz w prasie lokalnej. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości i zapytań, swoją wiedzą służą pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

Znaczący wpływ na prawidłową segregację odpadów komunalnych „u źródła” ma 

świadomość ekologiczna mieszkańców. 

Wdrożony system działa prawidłowo. Wykonawca usługi, wyłoniony w drodze postępowania 

przetargowego, wywiązuje się z warunków umowy realizując odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na 

terenie Gminy Nowogrodziec oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Nowogrodziec. 

Gmina Nowogrodziec, dzięki skutecznie zorganizowanemu systemowi gospodarki odpadami 

komunalnymi osiągnęła w roku 2021 wymagany poziom przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 

Tabela 11 Zestawienie osiągniętych i dopuszczalnych/wymaganych poziomów redukcji masy 

odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

pochodzących z sektora komunalnego 

Wskaźnik 

Osiągnięty poziom 
 

Dopuszczalny/wymagany poziom Uwagi Rok 

2013 

Rok 

2014  

Rok 

2015 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 

poziom redukcji masy 

odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych 

do składowania 

49,90% 
41,64

% 
0% 0% 

31,77

% 

20,13

% 

26,88 

% 
23,39 % 

 

 

21,49 

% 

 

 

dopuszczalny poziom  

dla roku 2013, 2014 i 2015 - 50%,  

dla roku 2016 i 2017 – 45% 

dla roku 2018 i 2019 40% 

dla roku 2020 – 35% 

dla roku 2021 nie określono poziomu 

-nie przekroczono 

dopuszczalnego 

poziomu w 2013 r., 2014 

r., 2015 r., 2016 r., 2017 

r., 2018  r., 2019r. i w 

2020 r.  

poziom recyklingu 

i przygotowania do 

ponownego użycia 

następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

12,00% 
25,37

% 

21,93

% 

20,70

% 
28,6% 32% 

32,04 

% 
45,2 % 

 

 

 

 

 

22,07 

% 

 

 

 

wymagany poziom  

dla roku 2013- 12%,  

dla roku 2014- 14%,  

dla roku 2015- 16%  

dla roku 2016- 18%  

dla roku 2017 - 20% 

dla roku 2018 – 30% 

dla roku 2019 – 40% 

dla roku 2020 – 50 % 

dla roku 2021 – 20 % 

osiągnięto wymagany 

poziom w 2013 r., 2014 

r., 2015 r., 2016 r., 2017 

r. i 2018 r. 

nie osiągnięto poziomu 

w 2019 r. i 2020 r. 

w 2021 r. osiągnięto 

poziom 

poziom recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych 

54,40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

wymagany poziom 

 dla roku 2013- 36%,  

dla roku 2014- 38%,  

dla roku 2015- 40%,  

dla roku 2016- 42%  

dla roku 2017- 45% 

dla roku 2018 – 50% 

dla roku 2019 -60% 

dla roku 2020 – 70 % 

dla roku 2021 nie określono poziomu 

osiągnięto wymagany 

poziom w 2013 r., 2014 

r., 2015 r., 2016 r., 2017 

r., 2018 r. 2019 r. i 2020 

r.  
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Rysunek  1 Stosunek wymaganych i osiągniętych poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 

 

 
Rysunek  2 Stosunek wymaganych i osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła/od 2021 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych 

 

16 VII 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

16 VII 
2020 

Rok 
2021 

Poziom osiągnięty 49,90% 42% 0% 0% 31,77% 20,13% 26,88% 23,39% 21,49% 

Poziom dopuszczalny 50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 0 

49,90% 

42% 

0% 0% 

31,77% 

20,13% 

26,88% 
23,39% 

21,49% 
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Rok 
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Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Poziom osiągnięty 12% 25% 22% 21% 29% 32% 32% 45% 22% 

Poziom wymagany 12% 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 20% 

12% 

25% 
22% 21% 

29% 
32% 32% 

45% 

22% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 
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Rysunek  3 Stosunek wymaganych i osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

 

Faktyczna ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Nowogrodziec w  2021 r. wyniosła  5011,436  Mg (bez uwzględnienia odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych z grupy 17, ponieważ nie należą one do składu morfologicznego odpadów 

komunalnych). 

 
Tabela 12 Porównanie ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2020-2021 

Ilość odpadów 

komunalnych odebrana i 

zebrana w 2020 r. 

[Mg] 

Ilość odpadów 

komunalnych odebrana i 

zebrana w 2021 r. 

[Mg] 

4379,696 5011,436 

 

Na podstawie danych z tabeli można zauważyć, że ilość odpadów odebranych i zebranych w 

2021 r. z terenu Gminy Nowogrodziec jest wyższa o 22 % w stosunku do rok 2020. 

Na terenie Gminy Nowogrodziec w roku 2021 zebrano ogółem 5011,436 Mg odpadów 

komunalnych, z tego 3138,03 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, co stanowi 63% 

wszystkich zebranych odpadów komunalnych. Odpady te w całości zostały poddane 

procesowi przetworzenia w procesie odzysku.  

  

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Poziom osiągnięty 54% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Poziom wymagany 36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70% 0% 

54% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 
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Rysunek  4 Ilość surowców wtórnych zebranych, wysegregowanych z 20 03 01 oraz poddanych recyklingowi w latach 2013-2021 

Z roku na rok zwiększa się ilość zbieranych surowców wtórnych. W roku 2021 ilość zebranych surowców wtórnych wzrosła w stosunku do roku 

2013 o 959,68 Mg  i o 407,40 Mg w stosunku do 2020 roku. 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zebrane surowce wtórne [Mg] 168 267,6 190,5 216,22 292,83 431 494,05 720,28 1127,68 

Surowce wtórne wysegregowane z 20 03 01 [Mg] 45,3 59 82,7 87,8 84,22 61,83 89,87 67,8 178,95 

Surowce  zebrane w skupach surowców wtórnych  0 0 0 0 61,334 0 23,39 18,016 99,086 

Odpady segregowane poddane recyklingowi [Mg] 191,7 288,7 255,5 294,14 431,55 481,86 523,31 732,551 1173,954 
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Rysunek  5 Pozostałości z sortowania (19 12 12) poddane składowaniu w stosunku do zebranych zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) 

Na podstawie powyższych wykresów można zauważyć, iż dzięki przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych na instalacjach MBP, w latach 

2013-2021 ilość odpadów składowanych w stosunku do zbieranych niesegregowanych ulega zmniejszeniu.   
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Rysunek  6 Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z sektora komunalnego zebranych w latach 2013-2021 

Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych z sektora komunalnego w latach 2013-2021 była uzależniona od ilości prac remontowo-

budowlanych przeprowadzonych w danym okresie przez osoby fizyczne. Największe ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebrano  

w 2020 r., a najmniejsze w 2019 r.  
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W celu usprawnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 

zapewnienia osiągania założonych poziomów odzysku i ograniczenia masy odpadów  

w Gminie Nowogrodziec należałoby: 

 utrzymać selektywną zbiórkę odpadów komunalnych „u źródła”, 

 zwiększać, poprzez akcje edukacyjne, zaangażowanie społeczne w system, 

 zwiększyć stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu 

zapewnienia bieżącego pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami, które corocznie wzrastają, 

 przeprowadzić modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w celu zapewnienia mieszkańcom niezbędnej infrastruktury do prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów, dążąc w ten sposób do zwiększenia udziału odpadów 

zbieranych selektywnie, w stosunku do wszystkich odpadów, 

 wprowadzić w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi rozwiązania 

organizacyjne ułatwiające pozbywanie się posegregowanych odpadów komunalnych, 

zgromadzonych na nieruchomościach, zwłaszcza odpadów wielkogabarytowych, 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 wzmocnić system kontroli w zakresie spełniania przez właścicieli nieruchomości 

obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi np. poprzez 

utworzenie „eko-patrolu”, 

 prowadzić na bieżąco czynności sprawdzające pod kątem prawidłowej segregacji 

odpadów przez  mieszkańców i przedsiębiorców oraz pod kątem złożenia deklaracji. 

 

 


