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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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) gminy dokonują corocznej 

analizy gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych  

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

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

 kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

 liczby mieszkańców, 

 liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie 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, 

 ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy, 

 ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu 

gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości  

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Nowogrodziec od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem burmistrza z realizacji 

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017, sporządzonym na podstawie 

art. 9q ust. 1 i 3 ww. ustawy, celem jego przedłożenia Marszałkowi Województwa oraz 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po roku, którego dotyczy. 

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, 

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

1 lipca 2016 r. (M. P. poz. 784), 
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oraz ustawach i aktach wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21), 

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

U. z 2017 r., poz. 1289), 

 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 Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań  

o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych 

oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 

934), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

 

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 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 (wykaz nie obejmuje podmiotów 

wykreślonych z rejestru działalności regulowanej). 

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

odpadów komunalnych - stan na IV 2018 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. SIMEKO Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra 2/2012 

3. 
Zakład Gospodarki i Usług 

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

4. SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław 6/2012 

5. Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz 7/2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 
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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 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 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy 

Nowogrodziec zorganizowana była w systemie tzw. „donoszenia” (dla każdego rodzaju 

zabudowy), w oparciu o podział na frakcje odpadów: papier, tworzywa sztuczne, szkło, 

bioodpady, a także: przeterminowane leki, opakowania po lekach oraz termometry rtęciowe, 

odpady problemowe (cykliczne zbiórki w każdej miejscowości Gminy), odpady budowlane  

i remontowe pochodzące z sektora komunalnego (odbierane na zlecenie wytwórcy odpadów). 

Odpady posortownicze - pozostałe po wysegregowaniu odpadów zbieranych selektywnie  

(m. in. surowców wtórnych) lub odpady zmieszane - gromadzone były przez mieszkańców na 

terenie własnych posesji.  Na terenie Gminy Nowogrodziec w tym okresie funkcjonowało 115 

punktów segregacji odpadów komunalnych, w których gromadzone były następujące frakcje 

odpadów: papier, plastik, szkło, opakowania wielomateriałowe, metal oraz bioodpady.  

W okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. system odbioru odpadów komunalnych 

z nieruchomości na terenie Gminy Nowogrodziec uległ zmianie i 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 
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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. 

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 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 

Od 1 lipca 2017 r. na terenie Gminy Nowogrodziec utworzono 16 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. 
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Tabela 3 Ilość punktów oraz pojemników do segregacji odpadów oraz ich lokalizacja na 

terenie Gminy Nowogrodziec – od 1 lipca 2017 r.  

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 

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 
0 0 0 2 2 

3.ul. Asnyka - osiedle -  

przy boksie 

śmietnikowym od ul. 

Sienkiewicza 

1 1 1 1 4 

4.ul. Asnyka - osiedle - 

od strony ośrodka 

zdrowia 

1 1 1 2 5 

5.ul. Boleslawiecka 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 2 6 

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 15 21 15 20 71 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 
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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 2017 r. wdrożono nowe rozwiązanie dotyczące pojemników na odpady, w formie 

półpodziemnych pojemników na odpady komunalne. Pojemniki te cechują się dużą 

pojemnością i relatywnie małym wykorzystaniem powierzchni, ponieważ główna ich część 

jest usytuowana pod ziemią. Pionowy system przechowywania powoduje ubijanie starszych 

odpadów na dnie pojemnika, gdzie obniżona temperatura ogranicza rozwój bakterii i 

minimalizuje nieprzyjemny zapach, a pojemność kontenera dzięki temu znacznie się 

zwiększa. Taki rodzaj pojemników nie wymaga częstego odbioru odpadów, co pozwala na 

redukcję kosztów transportu odpadów. Półpodziemne pojemniki są ciężkie, trwale 

zamontowane i szczelne. Niewątpliwą zaletą tego systemu jest estetyczna nadziemna część 

instalacji oraz atrakcyjny wygląd pojemników, ograniczanie hałasu towarzyszącego 

wrzucaniu odpadów oraz brak bezpośredniego dostępu do odpadów. 

W 2017 r. do użytku zostały oddane dwa punkty do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych składające się z półpodziemnych pojemników na szkło, papier oraz metale  

i tworzywa sztuczne. Pojemniki zlokalizowane są przy ul. Adama Asnyka w Nowogrodźcu: 

jeden punkt - naprzeciwko boiska sportowego „Orlik”, a drugi - naprzeciwko garaży,  

w pobliżu skrzyżowania ul. Brzozowej i ul. A. Asnyka. 

W planach są kolejne inwestycje związane z budową punktów do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych składających się z półpodziemnych pojemników na terenach 

zamieszkania wielorodzinnego między innymi na działce nr 494 obr 4 Nowogrodziec. 

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, 

 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. 

Przyjmowane w PSZOK odpady nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej. 
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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. 

 
Tabela 4 Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 

odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej 

Lp. Kwota za mieszkańca [zł] jeżeli na nieruchomości zamieszkuje 

1. 13,00 1 mieszkaniec 

2. 12,00 2 mieszkańców 

3. 11,00 3 mieszkańców 

4. 10,00 4 lub więcej mieszkańców 

w przypadku gromadzenia bioodpadów we własnym kompostowniku i zagospodarowania ich na własnej nieruchomości 

1. 12,00 1 mieszkaniec 

2. 11,00 2 mieszkańców 

3. 10,00 3 mieszkańców 

4 9,00 4 lub więcej mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 23,00 zł za mieszkańca. 

 

Tabela 5 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.) 

Lp. Kwota za pojemnik [zł] Pojemność pojemnika 

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

1. 28,40 80 l 

2. 39,00 110 l 

3. 42,60 120 l 

4. 49,70 140 l 

4. 85,20 240 l 

5. 127,80 360 l 

6. 177,50 500 l 
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Lp. Kwota za pojemnik [zł] Pojemność pojemnika 

7. 234,30 660 l 

8. 273,35 770 l 

9. 390,50 1 100 l 

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

1. 56,80 80 l 

2. 78,00 110 l 

3. 85,20 120 l 

4. 99,40 140 l 

4. 170,40 240 l 

5. 255,60 360 l 

6. 355,00 500 l 

7. 468,60 660 l 

8. 546,70 770 l 

9. 781,00 1 100 l 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 
Tabela 6 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. 56,80 28,40 

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

1. 113,60 56,80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 

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., 
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 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.) 

 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 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 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 

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. 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 XXX/227/12  

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

 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. 
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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 15 012 

osoby - stan na 31.12.2017 r., z czego: 

 4 068 mieszkańców miasta, 

 10 944 mieszkańców wsi. 

Natomiast liczba ludności wynikająca ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec 2017 r. wynosiła 12 618 mieszkańców, 

z czego: 

 3 375 mieszkańców miasta, 

 9 243 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 za granicami kraju (cele 

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

faktycznie zamieszkujące Gminę, 

 sezonowe wyjazdy mieszkańców do innych miast (głównie studenci na początku roku 

akademickiego). 

 

4.5. Region gospodarki odpadami zgodnie z WPGO 

W województwie dolnośląskim wydzielono sześć regionów gospodarki odpadami 

komunalnymi: 

 Rejon Zachodni; 

 Rejon Północny; 

 Rejon Północno-Centralny; 

 Rejon Środkowo-Sudecki; 

 Rejon Wschodni; 

 Rejon Południowy. 

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. 

 

Tabela 7 Wykaz RIPOK oraz instalacji zastępczych na terenie Zachodniego RGOK 

Lp. Rodzaj instalacji Lokalizacja instalacji 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w regionach gospodarki odpadami komunalnymi 

województwa dolnośląskiego - RIPOK 

1. 
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 

zmieszanych odpadów komunalnych - MBP 

Trzebień, ul. Spacerowa 24 

59-700 Bolesławiec 

ul. Bazaltowa 1 

59-800 Lubań 
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Lp. Rodzaj instalacji Lokalizacja instalacji 

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 

Jędrzychowice 

59-900 Zgorzelec 

Lubków 63 

59-720 Raciborowice Górne 

3. 

Składowanie odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych -

Składowisko 

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: opracowanie własne na podstawie WPGO 2016-2022 

5. Ilość odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje 

Na podstawie danych zawartych w półrocznych 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 I i II półroczu 2017 r.  

 

Tabela 8 Ilość odebranych odpadów z sektora komunalnego z terenu Gminy Nowogrodziec w 

I i II półroczu 2017 r. z podziałem na poszczególne frakcje 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 

I półrocze II półrocze 

dane ze 

skupu 

surowców 

wtórnych 

Razem 

2017 r. 2017 r. 2017 r. 2017 r. 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 10,39 8,15 39,15 57,69 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,08 3,4 8,58 15,06 

15 01 04 Opakowania z metali 12,29 11,3 13,614 37,204 

15 01 07 Opakowania ze szkła 20,42 15,19 0 35,61 

20 01 01 Papier i tektura 14,00 25,77 0 39,77 

20 01 02 Szkło 103,85 75,36 0 179,21 
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Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 

I półrocze II półrocze 

dane ze 

skupu 

surowców 

wtórnych 

Razem 

2017 r. 2017 r. 2017 r. 2017 r. 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
0 0,18 0 0,18 

20 01 10 Odzież 9,94 8,24 0 18,18 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 
0,03 0 0 0,03 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0 0 0 0 

20 01 32* Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,06 0,09 0 0,15 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

0,04 0 0 0,04 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

2,37 2,24 0 4,61 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,66 0 0 0,66 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 38,69 33,53 0 72,22 

20 01 40 Metale 1,91 3,19 0 5,1 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 107,06 127,64 0 234,7 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 0 0 0 0 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 1589,4 1422,01 0 3011,41 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 0 0 0 0 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 49,71 58,94 0 108,65 

20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 
1,11 0 0 1,11 

Razem - odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie, w tym opakowania 
1965,01 1795,23 61,344 3821,584 

16 01 03 Zużyte opony 15,89 17,92 0 33,81 

Razem - odpady nie ujęte w innych grupach z sektora 

komunalnego 
15,89 17,92 0 33,81 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
21,57 38,29 0 59,86 
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Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 

I półrocze II półrocze 

dane ze 

skupu 

surowców 

wtórnych 

Razem 

2017 r. 2017 r. 2017 r. 2017 r. 

17 01 02 Gruz ceglany 0 10,09 0 10,09 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

17,15 6,04 0 23,19 

Razem - odpady budowlane i remontowe z sektora 

komunalnego 
38,72 54,42 0 93,14 

Odpady odebrane z terenu Gminy ogółem 2019,62 1867,57 61,344 3948,534 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 

Tabela 9 Zestawienie informacji o masie odpadów odebranych z obszaru Gminy 

Nowogrodziec w I i II półroczu 2017 r., pochodzących z sektora komunalnego (z wyłączeniem 

selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji) ze wskazaniem sposobu i miejsca 

ich zagospodarowania 

Nazwa i adres 

instalacji, do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 

[Mg] 
Rodzaj procesu 
przetwarzania I 

półrocze 

2017 r. 

II 

półrocze 

2017 r. 

Razem 

2017 r. 

Instalacja do 

mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania 

zmieszanych 

odpadów 
komunalnych - MBP 

ul. Bazaltowa 1 

59-800 Lubań 

20 03 01 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
1589,4 1422,01 3011,41 R12 

Składowisko 

odpadów 

powstających 

w procesie 

mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania 

odpadów 

komunalnych 

oraz pozostałości 

z sortowania 

odpadów 

komunalnych 

ul. Bazaltowa 1 

59-800 Lubań 

20 03 99 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 
podgrupach 

1,11 0 1,11 D5 

17 01 07 

Zmieszane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

17,15 6,04 23,19 R5 

17 01 02 Gruz ceglany 0 10,09 0 R5 

 

 

17 01 01 

 

 

 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów 

21,57 38,29 59,86 R5 
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Nazwa i adres 

instalacji, do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 

[Mg] 
Rodzaj procesu 
przetwarzania I 

półrocze 

2017 r. 

II 

półrocze 

2017 r. 

Razem 

2017 r. 

Odpady powstałe na instalacji MBP z 20 03 01 

19 12 12 

Inne odpady (w tym 

zmieszane substancje 

i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11 

426,38 461 887,38 D5 

Odpady powstałe po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych  

19 12 12 

Inne odpady (w tym 

zmieszane substancje 

i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11 

5,03 5,28 10,31 D5 

Centrum Utylizacji 

Odpadów Gmin 
Łużyckich 

ul. Bazaltowa 1 

59-800 Lubań 

16 01 03 Zużyte opony 15,89 17,92 33,81 R13 

20 01 21* 

Lampy fluorescencyjne i 

inne 

odpady zawierające rtęć 

0,03 0 0,03 R13 

20 01 32* 
Leki inne niż wymienione 

w 20 01 31 
0,06 0,09 0 R13 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory 

łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 

16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie 

0,04 0 0 R13 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,66 0 0,66 R13 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne 

składniki 

2,37 2,24 4,61 R13 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 49,71 58,94 108,65 R12 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 38,69 33,53 72,22 R12 

20 01 40 Metale 1,91 3,19 5,1 R12 

20 01 02 Szkło 103,85 75,36 179,21 R12 

Odpady wysegregowane z 20 03 01 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych  
3,08 3,4 6,48 R12 

15 01 04 Opakowania z metali  12,29 11,3 23,59 R12 

15 01 07 Opakowania ze szkła  20,42 15,19 35,61 R12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

Objaśnienia rodzajów procesów przetwarzania: 

 R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, 

 R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji Rl-R11 
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 R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem 

wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) 

 D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych 

komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.). 

 

Tabela 10 Zestawienie informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

odebranych selektywnie z obszaru Gminy Nowogrodziec w I i II półroczu 2017 r. ze 

wskazaniem sposobu i miejsca ich zagospodarowania 

Nazwa i adres 

instalacji, do której 

przekazano odpady 

komunalne ulegające 
biodegradacji 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 

[Mg] 
Rodzaj procesu 

przetwarzania 
I półrocze 

2017 r. 

II 

półrocze 

2017 r. 

Razem 

2017 r. 

Instalacja do 

przetwarzania 

selektywnie 

zebranych odpadów 

zielonych i innych 

bioodpadów - 

kompostownia 

ul. Bazaltowa 1 

59-800 Lubań 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
107,06 127,64 234,7 R3 

20 01 08 

Odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

0 0,18 0 R3 

Centrum Utylizacji 

Odpadów Gmin 
Łużyckich 

ul. Bazaltowa 1 

59-800 Lubań 

20 01 01 Papier i tektura 14 25,77 39,77 R3 

20 01 10 Odzież 9,94 8,24 18,18 R3 

Odpady wysegregowane z 20 03 01 

15 01 01 
Opakowania z papieru 

i tektury 
10,39 8,15 18,54 R3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

Objaśnienia rodzajów procesów przetwarzania: 

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne 

biologiczne procesy przekształcania) 

 
Tabela 11 Zestawienie informacji o masie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2017 r. 

Nazwa i adres 

instalacji, do której 

zostały przekazane 
odpady komunalne 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 

[Mg] zebranych 
w 2017 r. 

Rodzaj procesu 
przetwarzania 

Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

w Nowogrodźcu                      

ul. Strzelecka 24                        

59-730 Nowogrodziec 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 105,6 R12 

16 01 03 Zużyte opony 29,45 R13 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

4,61 R13 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35 

0,66 R13 

20 01 40 Metale 5,1 R5 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
57,23 R5 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 01 06 

17,15 R5 
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Nazwa i adres 

instalacji, do której 

zostały przekazane 
odpady komunalne 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 

[Mg] zebranych 
w 2017 r. 

Rodzaj procesu 

przetwarzania 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 16,73 R12 

20 01 02 Szkło 20,17 R12 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 32,2 R3 

20 01 01 Papier i tektura 7,63 R12 

20 01 10 Odzież 18,18 R13 

17 01 02 Gruz ceglany 10,09 R5 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 
0,03 R13 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

0,04 R13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 

6. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1289). 

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), określa sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest 

obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach. 

DANE DO POZIOMU:  

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

1 130,7 Mg - masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzona przez mieszańców 

Gminy Nowogrodziec w 1995 r.  

OUBR= (OUB1995 * PR) / 100 = (1 130,7 * 45)/100 = 508,82 Mg – masa odpadów 

ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w 2017 r.  

Poziom do osiągnięcia w 2017 r. – 45% 

MBR1 = 898,09 Mg – masa odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznej obróbki powstała  

z odpadów komunalnych przekazanych do składowania w 2017 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. 

WZÓR 
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MOUBR = 0 + 0 + 0 + (898,09 x 0,4) + 0 = 359,236 Mg – masa odpadów ulegających 

biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych przekazanych do składowania 

w 2017 r.  

 

POZIOM 

Tr = MOUBR x 100/ OUB1995 = 359,236 x 100 / 1130,7 = 31,77 % 

Poziom jakiego nie można przekroczyć (bio przekazane do składowania) – 45% 

31,77 % < 45% - POZIOM OSIĄGNIETY  

7. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych - oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).  

Minister Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2167) określił sposób obliczenia 

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

7.1. Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

DANE DO POZIOMU: 

Lm= 12618 – liczba mieszkańców Gminy Nowogrodziec (zgodnie z złożonymi deklaracjami) 

MwGUS=0,361 Mg/rok – średnia ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańca wg GUS  

Umpmts= 33,04% udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 

składzie morfologicznym odpadów komunalnych dla Gminy Nowogrodziec, czyli gminy 

wiejsko-miejskiej, zgodnie z KPGO 

 Lm w Gminie Nowogrodziec - stan na dzień 31.12.2017 r. dane z programu SIGID = 

12618 mieszkańców, z czego: 

 Lmm (miasta) = 3375 mieszkańców, 

 Lmw (wsi) = 9243mieszkańców, 

 stosunek części wiejskiej do miejskiej 73% (wieś) do 27% (miasto),  

 udział morfologiczny dla całej Gminy Nowogrodziec na podstawie Umpmts dla terenów 

wiejskich 31,8 % i terenów miejskich 36,4%: 

Umpmts dla Gminy Nowogrodziec = (31,8 x 0,73) +(36,4 x 0,27) = 23,214 + 9,828 = 33,04%  
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Mwpmts= Mwpmts = Lm * MwGUS * Umpmts = 12618 x 0,361 x 0,3304 = 1505 Mg (ilość 

wytwarzanych surowców wtórnych przez mieszkańców Gminy Nowogrodziec w roku 2017) 

Mrpmts= 370,21 Mg -  ilość odpadów segregowanych poddanych recyklingowy (odebrane od 

mieszkańców i wysortowane z linii ze zmieszanych odpadów komunalnych w rok 2017)  

61,344 Mg – ilość odpadów przekazana do recyklingu z punku skupu złomu (METALLMIX 

ul. Podleśna 8 Nowogrodziec).  

SUMA Mrpmts = 431,554 Mg 

 

POZIOM: 

Ppmts = (Mrpmts /  Mwpmts) * 100% = 431,554 Mg x 100 / 1505= 28,6 % 

POZIOM DO OSIAGNIĘCIA 20% 

POZIOM OSIĄGNIĘTY  29 % 

 

7.2. Odpady budowlane i rozbiórkowe 

DANE DO PIZIOMU 

Mrbr = 93,14 Mg – masa odpadów budowlanych zebranych z terenu Gminy Nowogrodziec  

Mwbr = 93,14 Mg – masa odpadów budowlanych poddana odzyskowi z terenu Gminy 

Nowogrodziec 

POZIOM DO OSIĄGNIĘCIA W 2017 R. –  45% 

 

POZIOM: 

Pbr =  (Mrbr / Mwbr) * 100 [%] 93,14/93,14  x100% / 93,14= 100 % - POZIOM OSIĄGNIĘTY 

 

8. 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 

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 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 

koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym. 
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Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty 

usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  

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

W roku 2017 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: 

2 109 215,52 zł, w tym: 

 zagospodarowanie odpadów 1 042 215,99 zł,  

 kwartalne kwota dla ZGiUK za transport odpadów  

 199 860,00 zł brutto x 2 kwartały = 399 720,00 zł brutto  

 235 500,00 zł brutto x 2 kwartały = 471 000,00 zł brutto  

razem 870 720,00 zł brutto 

 na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Nowogrodziec w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 196 279,53 zł z czego: 

 144 594,49 zł na wynagrodzenia osobowe; 

 5 088,56 zł – dodatkowe wynagrodzenie 

 26 113,62 zł na składki ZUS; 

 3 674,85zł na składki na Fundusz Pracy; 

 1 303,15zł na zakup materiałów biurowych;  

 8 910,8 zł na zakup usług pocztowych; 

 1 668,66 zł koszty postępowania sądowego; 

 2 049,00 zł na szkolenia pracowników; 

 2 876,40 zł na wynagrodzenia bezosobowe 

 

Rysunek  1 Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w 2017 r. ze względu na rodzaj 

odpadu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 
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9. 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 miasta Nowogrodziec. 

Gmina Nowogrodziec, dzięki skutecznie zorganizowanemu systemowi gospodarki odpadami 

komunalnymi osiągnęła w roku 2017 wymagane poziomy: masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych – papier, metal, 

tworzywa sztuczne, szkło oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Tabela 12 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 

poziom redukcji 

masy odpadów 

ulegających 

biodegradacji 

kierowanych do 

składowania 

49,90% 41,64% 0% 0% 31,77% 

dopuszczalny poziom  

dla roku 2013, 2014 i 

2015 - 50%,  

dla roku 2016 i 2017 – 

45% 

nie przekroczono 

dopuszczalnego 

poziomu w 2013 r., 

2014 r., 2015 r., 2016 

r. i 2017 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% 

wymagany poziom  

dla roku 2013- 12%,  

dla roku 2014- 14%,  

dla roku 2015- 16%  

dla roku 2016- 18%  

dla roku 2017 - 20% 

osiągnięto wymagany 

poziom w 2013 r., 

2014 r., 2015 r., 2016 

r. i 2017 r. 

poziom recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne 

odpadów 

budowlanych 

i rozbiórkowych 

54,40% 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% 

osiągnięto wymagany 

poziom w 2013 r., 

2014 r., 2015 r., 2016 

r. i 2017 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY NOWOGRODZIEC ZA ROK 2017 

24 

 

 

 

Rysunek  2 Stosunek wymaganych i osiągniętych poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 

 

Rysunek  3 Stosunek wymaganych i osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do 

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

sztucznych i szkła 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 
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Rysunek  4 Stosunek wymaganych i osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 

Na potrzeby niniejszego dokumentu wyznaczono ilość wytworzonych odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Nowogrodziec w 2017 r. Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów 

przyjęto na poziomie: 0,361 Mg/Mieszkańca/rok zgodnie ze wskaźnikiem publikowanym 

przez GUS dla województwa dolnośląskiego. Wytworzone odpady komunalne oszacowano 

na poziomie 4 555,01 Mg. 

Wspomnianą wartość zestawiono w poniższej tabeli wraz z faktyczną ilością odpadów 

komunalnych odebranych z obszaru Gminy Nowogrodziec. W podanych ilościach nie 

uwzględnia się odpadów budowlanych i rozbiórkowych z grupy 17, ponieważ nie należą one 

do składu morfologicznego odpadów komunalnych. 

 
Tabela 13 Porównanie ilości wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych w latach 

2016-2017 

Oszacowana ilość odpadów 

wytworzonych w 2016 r. 

[Mg] 

Ilość odpadów 

komunalnych odebrana w 

2016 r. 

[Mg] 

Oszacowana ilość odpadów 

wytworzonych w 2017 r. 

[Mg] 

Ilość odpadów 

komunalnych odebrana w 

2017 r. 

[Mg] 

4 299,30 3 589,79 4 555,01 3 821,584 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 
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wytwarzanych odpadów komunalnych przez mieszkańców obliczona na podstawie 

wskaźników znacznie odbiega od ilości odpadów faktycznie odebranych.  

Na terenie Gminy Nowogrodziec w roku 2017 zabrano ogółem 3 821,584 Mg odpadów 

komunalnych, z tego 3 011,41 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, co stanowi 78,80% 

wszystkich zebranych odpadów komunalnych. Odpady te w całości zostały poddane 

procesowi przetworzenia w procesie odzysku.  

 

 

Rysunek  5 Ilość surowców wtórnych zebranych, wysegregowanych z 20 03 01 oraz 

poddanych recyklingowi latach 2013-2017 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 
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w punktach skupu. 
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Rysunek  6 Pozostałości z sortowania (19 12 12) poddane składowaniu w stosunku do 

zebranych zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 
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Rysunek  7 Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych w sposób 

selektywny w latach 2013-2017   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych w sposób selektywny  

w latach 2013-2017 z roku na rok zwiększa się. Porównując ilości zebranych odpadów 

ulegających biodegradacji w sposób selektywny na terenie Gminy Nowogrodziec w ostatnich 

latach, widać wyraźny trend wzrostowy. Natomiast w 2017 r. odnotowano spadek zebranych 

1148,5 1148,4 
1241,4 1237,9 

1416,8 
1335,7 

1480,4 
1406,71 

1589,4 

1422,01 

579,5 
505,2 493,6 

412 

576,2 

397,4 
481,35 518,87 

431,41 466,28 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

I pół 2013 II pół 2013 I pół 2014 II pół 2014 I pół 2015 II pół 2015 I pół 2016 II pół 2016 I pół 2017 II pół 2017 

zebrane zmieszane odpady komunalne pozostałości z sortowania (19 12 12) poddane składowaniu  

0 

49,7 
59,7 

159,5 

102,7 107,5 111,55 

200,75 

131 

161,83 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

I pół 2013 II pół 2013 I pół 2014 II pół 2014 I pół 2015 II pół 2015 I pół 2016 II pół 2016 I pół 2017 II pół 2017 



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY NOWOGRODZIEC ZA ROK 2017 

28 

 

ilości odpadów biodegradowalnych w porównaniu do 2016 r. Różnica ta może wynikać ze 

zmiany systemu odbioru odpadów ulegających biodegradacji w analizowanym roku. 

 

 

Rysunek  8 Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z sektora 

komunalnego zebranych w latach 2013-2017 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 
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