Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi dla miasta i gminy
Bogatynia za rok 2021
Warszawa, 27 kwietnia 2022 r.

25 | Analiza gospodarki odpadami
Bogatynia 2021

Spis treści
SPIS TABEL ........................................................................................................................................................................................... 3
SPIS RYSUNKÓW .................................................................................................................................................................................. 3
1.

WSTĘP......................................................................................................................................................................................... 4
1.1 OPIS BADANIA ORAZ BADANEJ GMINY......................................................................................................................................................... 4
1.2 CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY .................................................................................................................................................................. 4
1.3 PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY ............................................................................................................................................. 4

2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ............................................................ 6
2.1. PRAWO LOKALNE ................................................................................................................................................................................... 6
2.2. DANE CHARAKTERYZUJĄCE GMINĘ ............................................................................................................................................................ 7
2.3. DANE ILOŚCIOWE O ODPADACH................................................................................................................................................................ 9
3. ANALIZA MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA 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 ................................................................................................................................................................................. 17
4. ANALIZA POTRZEB INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI .................................... 20
5. ANALIZA KOSZTÓW PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM
ODPADÓW KOMUNALNYCH............................................................................................................................................................... 22
6. ANALIZA LICZBY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST., W IMIENIU
KTÓRYCH GMINA POWINNA PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.6 UST. 6-12................................................................. 25
7. OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE (POZIOMY PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU, OGRANICZENIE
SKŁADOWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, OGRANICZENIE SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH)............... 26
8. PODSUMOWANIE .......................................................................................................................................................................... 29

2 | Analiza gospodarki odpadami
Bogatynia 2021

Spis tabel
Tabela 1. Podstawowe informacje o gminie
Tabela 2. Dane o ilościach odpadów odebranych w mieście i gminie Bogatynia w 2021 r., w Mg
Tabela 3. Dane o ilościach odpadów odebranych w PSZOK w 2021 r., w Mg
Tabela 4. Częstotliwość odbierania odpadów względem rodzajów nieruchomości
Tabela 5. Lista odpadów przyjmowanych w PSZOK
Tabela 6. Plan dochodów i jego realizacja w latach 2016-2021
Tabela 7. Przychody z opłat właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w latach 2016-2021
Tabela 8. Przychody z opłat właścicieli nieruchomości zamieszkałych w latach 2016-2021
Tabela 9. Wymagane i osiągane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu PMTS, a od 2021
wszystkich odpadów komunalnych
Tabela 10. Wymagane i osiągnięte poziomy ograniczania składowania odpadów ulegających biodegradacji

7
10
10
12
13
23
24
24
26
27

Spis rysunków
Rysunek 1.Udział mieszkańców deklarujących wytwarzanie odpadów komunalnych względem liczby osób z ewidencji
ludności
8
Rysunek 2. Udział odpadów zmieszanych w odebranych i zebranych odpadach w latach 2016-2021
9
Rysunek 3. Udział poszczególnych frakcji odpadów w strumieniu odebranych i zebranych w PSZOK odpadów w gminie
Bogatynia w 2021
11
Rysunek 4. Lokalizacja PSZOK w Bogatyni. źródło: geoportal.
12
Rysunek 5. Rodzaje odpadów zbierane w PSZOK
16
Rysunek 6. Szczegółowy podział frakcji inne wśród odpadów zbieranych w PSZOK
16
Rysunek 7. jednostkowe koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2019-2021
22
Rysunek 8. Cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu na lata 2021-2035
27
Rysunek 9.Osiągnięte wskaźniki środowiskowe w gminie Bogatynia za lata 2016-2021
28

3 | Analiza gospodarki odpadami
Bogatynia 2021

1. Wstęp
1.1 Opis badania oraz badanej gminy
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi przeprowadzona we współpracy z Deloitte Advisory sp. z o.o.
sp.k. ma na celu przegląd systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zweryfikowanie możliwości technicznych oraz
organizacyjnych gminy w zakresie 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
odpadów komunalnych (MBP), a także potrzeb inwestycyjnych oraz kosztów poniesionych w związku z odbieraniem,
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
Analiza została przeprowadzona na podstawie danych udostępnionych przez gminę Bogatynia oraz na podstawie
ogólnodostępnych danych ze stron internetowych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.
Miasto i gmina Bogatynia jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie dolnośląskim, w powiecie
zgorzeleckim. Siedzibą władz gminy jest miasto Bogatynia. Gmina liczy 22 633 mieszkańców oraz ma powierzchnię 136
km2. Od południa graniczy z Czechami. Zachodnia granica gminy to także granica Polski z Niemcami.

1.2 Cel przygotowania analizy
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bogatynia za rok 2021 została sporządzona
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi i odpowiada wymogom art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) zwanej dalej u.c.p.g. [1]. Głównym celem analizy jest ocena efektywności
systemu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z przedstawieniem potrzeb ewaluacji systemu, w tym inwestycji
infrastrukturalnych.

1.3 Podstawa prawna sporządzenia analizy
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g. [1] gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zakres przedmiotowej analizy jest zgodny z art. 9tb ust. 1 u.c.p.g. i obejmuje:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

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;
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7)

8)
9)

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;
masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz
stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie gminy.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań
złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych
przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się
w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.
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2. Charakterystyka systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w Gminie
2.1. Prawo lokalne
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Bogatynia w 2021 r. funkcjonował w
oparciu o następujące akty prawa lokalnego [2]:


















Uchwała nr XLIX/312/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia;
Uchwała XLIX/313/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dn. 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała XLIX/314/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dn. 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności;
Uchwała nr XLIX/315/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
Uchwała XLIX/316/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dn. 30 listopada 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
Uchwała nr LIV/367/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XLIX/315/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
Uchwała nr XLIX/313/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;
Uchwała nr XL/313/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała NR LII/910/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części
stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
Uchwała nr LII/909/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
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2.2. Dane charakteryzujące gminę
Tabela 1. zawiera podstawowe informacje o gminie, których użyto w dalszej kolejności do sporządzania wykresów
odnoszących się do wielkości jednostkowych jak np. przelicznik masy wytwarzanych odpadów na mieszkańca lub
kosztów gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca.
TABELA 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

Nazwa gminy

Bogatynia

Rodzaj gminy

miejsko-wiejska

Liczba mieszkańców wg GUS 2021
Liczba mieszkańców wg „deklaracji o wysokości
opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów”
2021
Powierzchnia wg GUS

22 633
18 904
km ²

Gęstość zaludnienia (mieszkaniec wg GUS)
os/km ²
Gęstość zaludnienia (mieszkaniec wg deklaracji o
wysokości opłaty za odbieranie i zagospodarowanie os/km ²
odpadów)
System naliczania opłat
Nieruchomości niezamieszkałe w
systemie gminnym

136
166
139

od mieszkańca
tak

System rozliczania z
wykonawcą/wykonawcami usług
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liczba podmiotów obsługujących
W zakresie odbioru odpadów
W zakresie zagospodarowania odpadów
Liczba PSZOK na terenie Gminy
Liczba PSZOK obsługujących Gminę

Ryczałt
Ryczałt
Ryczałt
Ryczałt
Masa
Masa

1
1
1

Szczególną uwagę wśród danych ilościowych zwraca różnica pomiędzy liczbą osób z ewidencji ludności, a liczbą osób
z deklaracji o wysokości opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rysunek 1.).
Z przedstawionych danych wynika, że około 16% tj. 3729 mieszkańców widnieje w ewidencji ludności jednocześnie nie
deklarując wytwarzania opadów komunalnych.
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RYSUNEK 1.UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW DEKLARUJĄCYCH WYTWARZANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WZGLĘDEM LICZBY OSÓB Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy

Jest to luka znacząca, bowiem jak podaje GUS w 2020 ogólny bilans migracji w gminie Bogatynia to -128 osób. Dane za
pierwsze półrocze 2021 roku (-79) wskazują, że i w tym roku będzie to podobna liczba. Zatem zmiany wywołane
migracją nie są powodem kilkutysięcznej luki w systemie. Warto też zaznaczyć, że luka ta jest o 3,2 p.p. większa niż w
2018 roku [3]. Zauważyć należy, że w 2021 r. w gminie Bogatynia odbyło się porządkowanie danych dotyczących osób
zamieszkałych na nieruchomościach wielorodzinnych. Wynikało to z faktu przyjęcia sposobu zbierania deklaracji
o wysokości opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów od zarządców wspólnot i spółdzielni, a nie jak było
wcześniej - od właścicieli poszczególnych lokali. Dalsze utrzymywanie się luki osobowej powyżej 5% jest szkodliwe dla
budżetu gminy, ale także pod względem społecznym, bowiem osoby płacące za korzystanie z usługi mogą odbierać
opisany fakt jako finansowanie usług dla pozostałych niezdeklarowanych mieszkańców.
Gmina Bogatynia obsługiwana była w 2021 r. w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
w zakresie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Bogatyni (GPO). Spółka jest w 100%
własnością miasta i gminy Bogatynia. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 137 850,00 zł, - (dziewięć milionów sto
trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 182 757 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące
siedemset pięćdziesiąt siedem) udziałów po 50 zł,- (pięćdziesiąt zł) każdy. Udziały są wspólne i niepodzielne. Udziały w
kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w całości przez miasto i gminę Bogatynia w następujący sposób:
•
•

gotówką 58 000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) udziałów w łącznej kwocie 2.900.00,000 zł (dwa miliony
dziewięćset tysięcy złotych),
wkładami niepieniężnymi - w łącznej kwocie 6.237.850,00 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści
siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Za ten wkład niepieniężny przyznaje się miastu i gminie Bogatynia 124 757 (sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset
pięćdziesiąt siedem) udziałów [4].
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2.3. Dane ilościowe o odpadach
Od połowy 2020 r., a formalnie od 2021 r. na terenie gminy Bogatynia dokonano znaczących zmian organizacyjnych
w systemie odbierania odpadów komunalnych. Zreformowano harmonogramy odbierania i położono szczególny
nacisk na selektywne odbieranie odpadów, w tym frakcji bio zbieranej w brązowych pojemnikach. Przełożyło się to na
znaczące zmniejszenie strumienia zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych w ujęciu rok do roku
(2020/2021) o 1881 Mg, co stanowi 27% różnicę na korzyść 2021 roku. Kolejno w latach 2016-2020 udział
zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych stanowił średnio około 73% wszystkich odbieranych i
zbieranych odpadów komunalnych w gminie. W 2021 udział ten zmniejszył się o 15 p.p. (rysunek 2.). Wpływ na to
miało kilka czynników. Główny to ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów wynikający z nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019 r., który został zaimplementowany do lokalnego prawa z
mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021. Zmiana ta uniemożliwia deklarowanie nieselektywnego zbierania odpadów.
Ponadto aktualizacja znacznej liczby deklaracji odpadowych doprowadziła do zwiększenia świadomości ekologicznej
zarządców nieruchomości oraz ich lokatorów.
RYSUNEK 2. UDZIAŁ ODPADÓW ZMIESZANYCH W ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH W LATACH 2016-2021

W tabeli 2. zestawiono ilości odpadów komunalnych odebranych w 2021 roku. W tabeli 3 zestawiono dane o ilościach
odpadów zebranych w PSZOK.
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TABELA 2. DANE O ILOŚCIACH ODPADÓW ODEBRANYCH W MIEŚCIE I GMINIE BOGATYNIA W 2021 R., W MG

Masa odebranych odpadów w Gminie w 2021 r.
Papier i tektura w tym opakowania z papieru
Tworzywa sztuczne I metale
Zmieszane odpady opakowaniowe
Szkło
Zmieszane
Bio pochodzenia ogrodowego
Inne
w tym:
- Wielkogabarytowe
- Budowlane
- Opony
- ZSEiE
- Tekstylia
- Pozostałe

Mg

8 022
174
0
514
305
4 919
1 480
630
316
2
312

TABELA 3. DANE O ILOŚCIACH ODPADÓW ODEBRANYCH W PSZOK W 2021 R., W MG

Masa zebranych odpadów w PSZOK w 2021 r.
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Szkło
Bio
Zmieszane
Inne
w tym:
- Wielkogabarytowe
- Budowlane
- Opony
- ZSEiE
- Tekstylia
- Farby i leki
- Pozostałe
Całkowita masa zebranych i odebranych odpadów w
gminie w 2021 r.

Mg

418
19
6
8
53
333
153
153
14
9
3
-

Mg

8 440

%

5,2

Masa odebranych odpadów w gminie (kg) per capita 2021
Masa zebranych odpadów w PSZOK (kg) per capita 2021

424,4
22,1

Masa zebranych odpadów PSZOK jako % odpadów
komunalnych w gminie
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Łącznie od właścicieli nieruchomości odebrano i zebrano w PSZOK 8440 Mg odpadów komunalnych. Procentowy
rozkład odbieranych frakcji przedstawiono na rysunku 3. Pomimo odnotowania znaczącej poprawy względem lat
poprzednich, nadal odpady zmieszane stanowią ponad 58% strumienia. Z punktu widzenia celów środowiskowych
wyznaczonych w art. 3b ustawy [1] taka struktura odpadów nie pozwoli na osiągnięcie przyszłych celów przygotowania
do ponownego użycia i recyklingu. W zakresie przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych instalacja MBP przekazała do składowania 4795,3 Mg odpadów. Jest to wielkość niepokojąca
w kontekście celu środowiskowego jakim jest ograniczenie składowania odpadów, wskazane w art. 3b ust. 2a ustawy
[1]. Odpady ulegające biodegradacji w ilości 1432,93 Mg zostały przekazane do instalacji kompostowania w ramach
przetwarzania w procesie R3. Żadne odpady z gminy Bogatynia nie zostały przekazane do procesów termicznego
przetwarzania.
RYSUNEK 3. UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW W STRUMIENIU ODEBRANYCH I ZEBRANYCH W PSZOK ODPADÓW W GMINIE BOGATYNIA W 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy

Odpady wszystkich frakcji na nieruchomościach z zabudową wielorodzinną zbierane są w systemie pojemnikowym.
Pojemniki stopniowo dostosowywane są kolorystycznie do wymogów rozporządzenia [5]. Właściciele nieruchomości
mogą samodzielnie zakupić pojemniki o odpowiedniej kolorystyce i oznakowaniu lub wynająć w GPO. Ciężar
wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki spoczywa na właścicielach nieruchomości. W zabudowie
jednorodzinnej odpady odbierane są w pojemnikach w zakresie frakcji bio i odpadów zmieszanych. Pozostałe w
systemie mieszanym pojemnikowo-workowym. W obu rodzajach nieruchomości bioodpady odbiera się bez podziału
na te pochodzenia ogrodowego i kuchennego. Zbieranie fakcji bio w pojemnikach pozwala skuteczniej
zagospodarować te odpady w instalacji kompostowania. Niemniej jednak potrzebny jest ciągły proces edukacyjny,
który doprowadzi do eliminacji wyrzucania przez mieszkańców worków z tworzyw sztucznych do pojemników na
bioodpady. W zakresie częstotliwości odbierania odpadów, jest ona zróżnicowana względem rodzajów nieruchomości,
co przedstawiono w tabeli 4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają do wyboru trzy częstotliwości.
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TABELA 4. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW WZGLĘDEM RODZAJÓW NIERUCHOMOŚCI

Frakcja
Papier i tektura
Metale i tworzywa
sztuczne
Szkło
Bio
Zmieszane
Wielkogabarytowe

Jednorodzinne
Raz na miesiąc
Raz na miesiąc

Wielorodzinne
Raz na dwa tygodnie
Raz na dwa tygodnie

Raz na miesiąc
Raz na dwa tygodnie
Raz na dwa tygodnie
Raz na kwartał

Raz na dwa tygodnie
Raz na tydzień
Raz na tydzień
Raz na miesiąc

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy [1], gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w
sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy. W ramach wywiązania się z ustawowego
obowiązku utrzymania czystości i porządku, na terenie gminy znajduje się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. PSZOK został utworzony przez gminę Bogatynia i jest obsługiwany przez Gminne Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Sp. z o.o., które zostało wyłonione w drodze przetargu.
PSZOK znajduje się w Bogatyni przy ul. Zgorzeleckiej w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji komunalnej składającej się
z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
kompostowni poligonowej oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną podkwaterą
na odpady niebezpieczne. Na rysunku 4. wskazano lokalizację PSZOK w Bogatyni.
RYSUNEK 4. LOKALIZACJA PSZOK W BOGATYNI. ŹRÓDŁO: GEOPORTAL.
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TABELA 5. LISTA ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W PSZOK

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość odpadów
[kg/Mk/rok]

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

opakowania z papieru i tektury,
reklamówki papierowe

b.o

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

opakowania z tworzyw sztucznych

b.o

15 01 03

Opakowania z drewna

opakowania drewniane

15 01 04

Opakowania z metali

opakowania metalowe (np. puszki,
taśmy spinające)

b.o

15 01 05

Opakowania
wielomateriałowe

opakowania składające się z wielu
materiałów (np. kartony po napojach)

b.o

15 01 07

Opakowania za szkła

opakowania szklane bez zawartości
opakowania

b.o.

20 01 01

Papier i tektura

opakowania z papieru i
tektury, gazety, katalogi,
reklamówki papierowe

b.o.

20 01 02

Szkło

opakowania szklane bez zawartości
opakowania

b.o.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

bioodpady

b.o.

20 01 10

Odzież

b.o.

20 01 11

Tekstylia

b.o.

20 01 13*

Rozpuszczalniki

0,05

20 01 14*

Kwasy

0,01

20 01 15*

Alkalia

0,01

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

0,05

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć

świetlówki liniowe do długości
1,5 m, kompaktowe, niskoprężne
lampy sodowe, termometry rtęciowe

0,15

20 01 23*

Urządzenia zawierające
freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory
zawierające freon

b.o.

20 01 27*

20 01 28

20 01 32
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Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcza i
żywice zawierające
substancje niebezpieczne
Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcza i
żywice inne niż wymienione
w 20 01 27
Leki inne niż wymienione w
20 01 31

0,80

1,00

b.o.

Kod
odpadu
20 01 33*

20 01 34
20 01 35*

Rodzaj odpadu
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
Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 0133
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

20 01 36

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

20 01 38
20 01 39

Drewno inne niż wymienione
w 20 01 37
Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 02 01

20 03 07

Odpady ulegające
biodegradacji
Gleba i ziemia, w tym
kamienie
Wielkogabarytowe - meble

20 03 07
16 01 03

Wielkogabarytowe z metalu
Opony

20 02 02
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Charakterystyka

Ilość odpadów
[kg/Mk/rok]
b.o.

0,10
monitory, telewizory, laptopy,
notebooki, kalkulatory, kieszonkowe
konsole do gier, urządzenia
elektryczne z wyświetlaczem LCD lub
plazmowym
pralki, piekarniki, suszarki do ubrań,
zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio,
kamery, aparaty fotograficzne,
telefony komórkowe, telefony
stacjonarne, maszyny do szycia,
opiekacze, tostery, komputery,
drukarki, maszyny do pisania,
wentylatory elektryczne, grzejniki
elektryczne, termostaty, chłodziarki,
zamrażarki, klimatyzatory nie
zawierające freonu, odkurzacze,
żelazka, inne urządzenia kuchenne,
inne urządzenia elektryczne
niezawierające substancji
niebezpiecznych
drewno nie malowane, nie
zanieczyszczone
tworzywa sztuczne nie
zanieczyszczone, niezawierające
ceramiki, szkła, metalu, gumy

b.o.

b.o.

b.o.
b.o.

b.o.
części roślin z ogrodów i parków

b.o.

gleba i ziemia nie zanieczyszczone

b.o.

meble, meble tapicerowane,
okna, wanny, brodziki z tworzyw
sztucznych
grzejniki, felgi, wanny żeliwne
opony samochodowe o średnicy nie
przekraczającej 56 cm

b.o.

b.o.
20

Kod
odpadu
17 01 07

17 03 80
17 06 04

16 80 01
13 02
15 01

15 01

08 03 18

Rodzaj odpadu
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Odpadowa papa
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17
06 03
Magnetyczne i optyczne
nośniki informacji
Inne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I
oraz II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne
Opakowania z metali
zawierające niebezpieczne
porowate elementy
wzmocnienia
konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Odpadowy toner drukarski
inny niż wymieniony w 08 03
17

Charakterystyka

Ilość odpadów
[kg/Mk/rok]

odpady mineralne nie
zanieczyszczone

50

Papa
styropian, wełna mineralna

50
5

płytki CD, DVD

1

oleje hydrauliczne, przekładniowe,
smarowe mineralne i syntetyczne
opakowania po substancjach
niebezpiecznych

1

opakowania ciśnieniowe po
substancjach niebezpiecznych

0,5

0,2

0,2

Źródło: Opracowanie własne

Na rysunkach 5. i 6. zaprezentowano strukturę odpadów zbieranych w PSZOK, które stanowią ponad 5% odpadów
komunalnych odebranych i zebranych w gminie Bogatynia. Jak wynika z tabeli 5., PSZOK oferuje możliwość
przekazania znaczącego zakresu odpadów, które mogą powstać w wyniku bytowania człowieka. Zakres ten uchwałą
z 5 marca 2021 został opisany w regulaminie jako wszystkie frakcje wymagane ustawą [1]. Rada gminy postanowiła
wprowadzić limit roczny na opony (30kg/osobę) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (100kg/osobe).
W 2021 r. istotnie zmniejszyła się całkowita masa odpadów, co wynikać może z faktu zakończenia budowy bloku
energetycznego w Turowie, gdzie wg szacunków pracowało około 2000 pracowników. Bez względu na to, przeciętny
mieszkaniec gminy oddaje do systemu gminnego 446,5kg odpadów. Jest to ponad 100 kg więcej niż średnia dla kraju
podawana przez GUS (340 kg) [6]. Istotnym czynnikiem pozwalającym ograniczyć strumień odpadów kierowanych do
gminnego systemu są kompostowniki przydomowe. W 2021 r. 706 gospodarstw domowych zadeklarowało taki sposób
zagospodarowania frakcji biodegradowalnej, co stanowiło około 10% mieszkańców gminy.
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RYSUNEK 5. RODZAJE ODPADÓW ZBIERANE W PSZOK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy

RYSUNEK 6. SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ FRAKCJI INNE WŚRÓD ODPADÓW ZBIERANYCH W PSZOK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy

Mała powierzchnia z jednym wjazdem pełniącym także funkcję wyjazdu daje ograniczone możliwości funkcjonowania.
Dzięki sąsiedztwu instalacji, do której trafia większa ilość zebranych odpadów, możliwe jest szybkie udrażnianie
zapełnianych kontenerów. Patrząc jednak na PSZOK jako na miejsce, w którym sprawna obsługa decyduje o chęci
korzystania, należy zastanowić się nad powiększeniem obiektu, chociażby poprzez umożliwienie przejazdu przez dwie
bramy (wjazdowa i wyjazdowa). Optymalne powierzchnie PSZOK to około 15-25 arów. Wówczas istnieje możliwość
jednoczesnego przyjmowania kilku dostawców oraz manewrowanie pojazdami obsługi celem podmiany pojemników
na puste.
Wykonanie powyższej inwestycji powinno docelowo skierować część odpadów obecnie przekazywanych w ramach
odbierania odpadów z nieruchomości. Aby PSZOK znacząco odciążył system odbierania odpadów, powinien przejąć
około 20% strumienia odpadów z systemu. Wówczas koszty jego funkcjonowania mogłyby równoważyć korzyści
związane z możliwością oszczędności na usługach odbierania odpadów.
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3. Analiza możliwości przetwarzania 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
Gmina Bogatynia zarządzą własną instalacją komunalną poprzez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.
w Bogatyni. W ramach omawianego Zakładu prowadzone są poniżej wymienione procesy przetwarzania odpadów:







mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych,
mechaniczne przetwarzanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
biologiczne przetwarzanie selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji,
ręczna obróbka odpadów wielkogabarytowych w ilości 1 000 Mg/rok,
składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Obecnie eksploatowana jest podpoziomowo-nadpoziomowa kwatera nr 2 (niecka II) o pojemności 300 000 Mg
i zdolności przyjmowania odpadów 125 Mg/d, oddana do użytkowania w 2019 r.
Niecka nr II jest kwaterą podpoziomowo-nadpoziomową. Powierzchnia niecki wynosi ok. 1,84 ha, a powierzchnia
w rzucie – ok. 2,2 ha. Pojemność niecki brutto wynosi ok. 287 978 m3, natomiast pojemność netto – ok. 250 000 m3,
tj. ok. 300 000 Mg. Nachylenie skarp wewnętrznych kwatery wynosi 1:2. Uszczelnienie kwatery nr II składa się
z naturalnej bariery geologicznej uzupełnionej sztuczną barierą geologiczną wykonaną z gruntów nieprzepuszczalnych
o współczynniku filtracji k≤ 1,0x10-9 m/s i miąższości 0,5 m na dnie i skarpach oraz izolacji syntetycznej w postaci folii
PEHD o grubości 2,0 mm, na dnie gładkiej, na skarpach obustronnie strukturalnej. Folia zabezpieczona jest warstwą
ochronną z geowłókniny. Geomembrana i geowłóknina zakotwione są w rowie kotwiącym wokół kwatery. System
drenażu niecki nr II składa się z kolektora głównego wykonanego z rur z PEHD o średnicy 150 mm, sączków
zbierających wykonanych z PEHD o średnicy 150 mm, perforowanych na 2/3 obwodu.
Warstwa drenażowa kwatery składa się materiału o wartości współczynnika filtracji k>1,0 x 10-4 m/s i miąższości
rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m. system drenażu został włączony do studzienki rewizyjnej i dalej, poprzez
kanalizację, do zbiornika na odcieki. Maksymalna rzędna składowania odpadów określona została na poziomie 262,94
m n.p.m. w części południowo-zachodniej oraz 279,23 m n.p.m. w części południowo-wschodniej. W celu
odgazowania kwatery zaprojektowano 4 studnie odgazowujące, wykonane z rur perforowanych PVC o średnicy 160
mm, które zostały podłączone do instalacji działającej na kwaterze nr I. W celu zabezpieczenia niecki przed napływem
wód gruntowych i opadowych wykonany został system odwodnienia składający się z rowu opaskowego podłączonego
do rowu opaskowego niecki nr I. W niecce nr II wydzielony został sektor o powierzchni 4 227,62 m 2 i pojemności 50
000 m3 (60 000 Mg), przeznaczony do selektywnego składowania odpadów o kodzie 16 82 02. Sposób wydzielenie
sektora polega na zamontowaniu siatki zabezpieczającej za pomocą kotw w niecce składowiska. W związku ze
składowaniem odpadów na składowisku odpadów prowadzony jest odzysk odpadów – poprzez zastępowanie innych
materiałów odpadami do budowy skarp, w tym obwałowań kształtowania korony składowiska, do tworzenia warstw
izolacyjnych składowanych odpadów, do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów oraz do
wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej). Ww. procesy odzysku są prowadzone zgodnie z zapisami
pozwolenia zintegrowanego i zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523 ze zm.).[7]
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Bogatyni jest eksploatowana zgodnie z
warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym, udzielonym decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
znak: DOW-S-V.7222.48.2013.KD z dnia 25.02.2015 r., zmienionym decyzją znak: DOW-S-V.7222.19.2016.KD z dnia
15.11.2016 r. Ww. pozwoleniem objęta jest również eksploatacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
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obojętne, składającego się z dwóch kwater, z czego jedna kwatera jest zrekultywowana (kwatera nr 1/niecka I), druga
jest obecnie eksploatowana (kwatera nr 2/niecka II).
Z wykorzystaniem instalacji MBP prowadzone są procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, mechanicznego przetwarzania selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych – jako wariant eksploatacji cz. mechanicznej instalacji – oraz biologicznego przetwarzania
selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji. Dopuszczone moce przerobowe dla ww. procesów są
następujące:




mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych: 40 000 Mg/rok (ok. 150 Mg/dobę) w części
mechanicznej oraz 16 000 Mg/rok (43,8 Mg/dobę) w części biologicznej,
mechaniczne przetwarzanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: 4 200 Mg/rok dla odpadów 15 01 06 oraz 28
500 Mg/rok dla odpadów 16 82 02,
biologiczne przetwarzanie selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji: 2 000 Mg/rok.

Ponadto, omawiane pozwolenie zintegrowane obejmuje ręczną obróbkę odpadów wielkogabarytowych w ilości 1 000
Mg/rok. Ten rodzaj działalności nie został objęty konkluzjami BAT – odpady są przetwarzane poza instalacją oraz w
ilości nieosiągającej progu zobowiązującego do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Odpady do przetwarzania
przywożone są z terenu miasta Bogatynia oraz nw. miejscowości położonych w granicy gminy Bogatynia: Białopole,
Bratków, Działoszyn, Jasna Góra, Kopaczów, Krzewina, Lutogniewice, Opolno Zdrój, Porajów, Posada, Sieniawka,
Wolanów i Wyszków [7].
Wyżej scharakteryzowana instalacja posiada status instalacji komunalnej przewidzianej do przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów. Do tego
typu instalacji została zakwalifikowana zgodnie z listą Marszałka Województwa Dolnośląskiego (ostatnia aktualizacja
9.08.2021), o której mowa w art.38b ust. 1 pkt, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa
w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska lub technologii, o której mowa wart. 143
tej ustawy, zapewniająca: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości
lub w części do odzysku lub składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych. Odpady, o których mowa powyżej, przekazuje się do instalacji komunalnych, o których mowa w art.38b
ust. 1 u. o.
Pełna lista zawiera 17 instalacji MBP oraz 15 składowisk do pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Jako, że nie obowiązują już regiony gospodarowania odpadami,
analizowanie dostępności instalacji w województwie jest mało zasadne w kontekście dysponowania własną instalacją,
która przede wszystkim spełnia zasadę bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach [8]. Większe znaczenie
w obecnej sytuacji prawnej ma zabezpieczenie własnej instalacji przed przyjmowaniem odpadów spoza województwa,
które mogłyby w nieplanowany dotychczas sposób zostać skierowane na składowisko.
W 2021 r. firma AK NOVA z Poznania przeprowadziła audyt instalacji zarządzanych przez GPO pod kątem analizy
zgodności technik stosowanych w ramach instalacji eksploatowanych z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1147
z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do
przetwarzania odpadów oraz z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów [7]. Stwierdzono, że zakład wymaga nakładów inwestycyjnych
na poziomie 10-12 mln złotych, aby osiągnąć spełnienie wymagań konkluzji BAT. Zaproponowano wariant
alternatywny polegający na rezygnacji z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i oparcie działalności na
selekcji mechanicznej selektywnie zbieranych odpadów oraz biologicznym przetwarzaniu selektywnie zbieranych
bioodpadów. Każdy z zaproponowanych wariantów posiada wady i zalety. Jednakże patrząc na problem gospodarki
odpadami komunalnymi w sposób strategiczny, propozycja rezygnacji z możliwości przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych może okazać się nieefektywna, jeśli przyniosłaby jedynie oszczędności na
poziomie kilkunastomiesięcznego budżetu gminy na odpady. Około 10 mln inwestycja może wydawać się wyzwaniem,
jednakże należy zwrócić uwagę na korzyści płynące z niezależności organizacyjnej w zakresie gospodarki odpadami.
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Spółka gminna z pełnym zapleczem logistycznym powinna stanowić gwarancję, że odpady będą odbierane
i zagospodarowywane w cenach akceptowalnych społecznie, a obsługa będzie terminowa i niezależna od czynników
biznesowych. Korzystanie z własnej instalacji, głównie dzięki jej położeniu w miejscu powstawania odpadów,
umożliwia pobieranie od mieszkańca stawki za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na poziomie 24 zł/osoba, co
w skali kraju stanowi jedną z najniższych kwot, wyłączając nieracjonalne stawki poniżej 15zł/osoba.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne wydaje się być niezwłoczne opracowanie planu naprawczego dla GPO,
polegającego na dążeniu do utrzymania uprawnień do przetwarzania wszystkich frakcji odpadów, w tym
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W przypadku przekierowania ponad 50% strumienia
odpadów do innych instalacji, których dostępność, ze względu na geograficzne położenie gminy Bogatynia, jest
ograniczona, może spowodować znaczący wzrost kosztów odbierania. Możliwe jest również zwiększenie kosztów
przetwarzania w przypadku podyktowania przez inne instalacje stawki na poziomie wyższym niż wynoszą obecne
koszty zagospodarowania odpadów we własnej instalacji. Obserwowane jest bowiem zjawisko ustalania wyższych cen
dla odpadów pochodzących z gmin niebędących udziałowcami instalacji, z której usług chcą korzystać.
Brak inwestycji dostosowawczej, może zatem przełożyć się na wyższe koszty usług komunalnych, które w
konsekwencji będą odczuwalne w stawce dla mieszkańca. W sytuacji przekierowania strumienia odpadów do innych
instalacji, za kilka-kilkanaście miesięcy może okazać się, że mieszkańcy gminy Bogatynia zapłacą ponad 30 zł za
odbieranie i zagospodarowanie odpadów, przy czym środki te nie zasilą ani budżetu gminy, ani budżetu
inwestycyjnego GPO.
Analizując wniosek dotyczący składowiska, wskazany w raporcie wykonanym przez AK NOVA: „Kwatera składowiska
o dużej dyspozycji pojemności daje możliwość jej dalszej eksploatacji, w tym do składowania frakcji balastowych
pochodzących z innych instalacji komunalnych.” należałoby traktować jako wskazówkę, że ową kwaterę gmina
Bogatynia powinna traktować jak swoją gwarancję bezpieczeństwa.
Wykorzystywanie bowiem wolnych przestrzeni składowania jako sposób zagospodarowania odpadów i sposób na
dokapitalizowanie spółki, zazwyczaj w takich sytuacjach powinno zobowiązywać Zarząd do przyszłościowego
zainwestowania pozyskanego kapitału, czyt. inwestycji rozwijającej Spółkę, a nie skracającej jej zakres i czas
funkcjonowania.
Aby uniknąć sytuacji posiadania drogiej w eksploatacji sortowni, położonej w narożniku kraju bez własnego
składowiska, należałoby już teraz przeprowadzić dogłębną analizę pozwalającą na wyznaczenie prawidłowego kierunku
rozwoju, który może polegać na technologicznej modernizacji, automatyzacji i zabezpieczeniu pojemności składowiska
dla odpadów resztkowych z gminy Bogatynia. Należy zatem niezwłocznie sporządzić analizę stawki wysokości opłaty za
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w perspektywie wieloletniej uwzględniającej niezbędne koszty
inwestycyjne umożliwiające dalsze funkcjonowanie instalacji komunalnej w zgodzie z przepisami. Mając na uwadze, iż
niewiele czasu pozostało do sierpnia 2022 r., warto, aby GPO wystąpiło do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
z wnioskiem o dopuszczenie do przetwarzania w obecnej konfiguracji instalacji odpadów o kodzie 20 03 99 w procesie
mechaniczno-biologicznym lub bezpośrednio w procesie D5, jeśli odpady spełnią wymagania załącznika
4 rozporządzenia Ministra Gospodarki [9].
Mając na uwadze znaczący spadek ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w 2021 r. względem
lat poprzednich, można wnioskować, iż mieszkańcy dostosowali się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Stąd tzw. frakcja resztkowa nie stanowi odpadów zmieszanych w rozumieniu niesegregowanych,
o których mowa w kodzie 20 03 01, definiowanym w katalogu odpadów [10]. Jako że frakcji tej nie można uznać za
selektywnie zbierane odpady, najbardziej odpowiednim dla niej kodem odpadów byłby 20 03 99 – odpady komunalne
nie wymienione w innych podgrupach.
Powyższa interpretacja daje możliwość dalszego całościowego zagospodarowywania odpadów we własnej instalacji,
przy czym ewentualne niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 np. z nieruchomości, na
których stwierdzono nieselektywne zbieranie, należałoby w okresie dostosowawczym przetwarzać w zewnętrznych
instalacjach. Wskazać należy również, że oceniając sytuację jako jednostkowe przypadki, można zawnioskować do w/w
Marszałka o dopuszczenie przetwarzania takich odpadów w instalacji GPO w ilościach poniżej 10 Mg/dobę.
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Podsumowując, gmina Bogatynia posiada niezbędną infrastrukturę do bezpiecznego przetwarzania ponad 41%
strumienia odpadów (wg danych za 2021 r.) w instalacjach do mechanicznej oraz biologicznej obróbki oraz na
kwaterze składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne.

4. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi
W 2021 r. nie odnotowano działań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Niemniej
jednak, jak wykazał opisany w poprzednim rozdziale audyt Spółki komunalnej GPO [7] pozostało niewiele czasu na
podjęcie niezbędnych inwestycji potrzebnych do utrzymania zdolności przetwórczych instalacji komunalnej w zakresie
przetwarzania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych. Wykazane w audycie zaniedbania mają różny
charakter. Od zaniedbań administracyjnych, takich jak brak polityk środowiskowych i procedur postępowania, czy
zaniedbania nadzorczo-organizacyjne (przykład: biofiltr porośnięty samosiejkami, który może świadczyć o tym, iż
dawno nie był serwisowany). Spółka realizuje usługi w znaczącym udziale wyłącznie na rzecz swojego właściciela, dla
którego stawka opłaty za odpady wnoszonej przez mieszkańców jest przedmiotem społecznego zainteresowania.
Dlatego też warto ukazać społeczeństwu zagrożenia, które mogą nadejść przez brak inwestycji w modernizację
instalacji, a które to niemożliwe są do przeprowadzenia przy wieloletnim utrzymywaniu za niskich stawek opłat.
Obecna stawka (24 zł/os) skalkulowana została bowiem aktualnie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, co w
praktyce uniemożliwia działania inwestycyjne.
Instalacja w Bogatyni głównie ze względów geograficznych nie posiada możliwości konkurencyjnego pozyskiwania
odpadów do przetworzenia (poza składowaniem), co rozkładałoby koszty stałe na szerszy zakres działalności niż usługi
świadczone na rzecz właściciela. Wspomniane składowanie jest przedmiotem zainteresowania firm odpadowych
z całego kraju. Jednakże wolna przestrzeń składowiska może stanowić gwarancję niezależności i stabilności systemu
odpadowego dla Bogatyni na kilkadziesiąt lat, przy dostosowaniu instalacji komunalnej do konkluzji BAT, które to
konkluzje pozwalają na wiele racjonalnych i rozsądnych odstępstw od wymagań, pod warunkiem, że zostanie
osiągnięty bilans środowiskowy działań na korzyść tych właśnie odstępstw.
Drugą mniej pilną, ale ważną dla całości systemu inwestycją wymagającą zaplanowania, jest rozbudowa istniejącego
PSZOK lub budowa nowego w innej lokalizacji. Obecna lokalizacja pozwala jednak optymalizować koszty transportu
zebranych odpadów. Inwestycja powinna uwzględniać głównie zwiększenie powierzchni obiektu oraz poprawę
wewnętrznej komunikacji. Nie bez znaczenia byłaby także automatyzacja przyjmowania odpadów, np. poprzez
zastosowanie kodów kreskowych lub qwerty, dzięki którym mieszkańcy mogliby bezobsługowo korzystać z usług
PSZOK. Dałoby to także możliwość ograniczenia kosztów administracyjnych jego funkcjonowania na rzecz rozszerzenia
godzin dostępności.
Ponadto, właściciele nieruchomości od lipca 2022 powinni w pełni dostosować oznakowanie i kolorystykę pojemników
do wymogów rozporządzenia [5].
Inwestycją, która z potencjałem do szybkiego zwrócenia się kosztów, byłoby także zautomatyzowanie weryfikacji liczby
osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Na rynku istnieją aplikacje
porównujące bazy danych z różnych źródeł, tj. jak oświata, pomoc społeczna, wodociągi i inne będące w dyspozycji
Burmistrza. Niedawna nowelizacja ustawy w art. 6o ust. 1a daje możliwość korzystania z baz będących w zasobach
podlegających burmistrzowi. ”Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może
wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych,
w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych”[1].

Podsumowując, rok 2022 i kolejne, powinny obfitować w intensywne działania modernizacyjne. Realizacja powyższych
zaleceń w perspektywie wieloletniej pozwoli stabilnie zarządzać odpadami komunalnymi w gminie Bogatynia.
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5. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Gmina Bogatynia zaplanowała na 2021 r. wpływy z tytułu gospodarki odpadami na poziomie 7,4 mln złotych, które
zrealizowano w 83,66%. Jest to wskaźnik o ponad 10 p.p. lepszy niż w roku 2020, ale niższy od średniego z lat 20162021, który wynosi 87,5%. Jest to spowodowane w największej mierze nieprawidłowościami w deklaracjach o
wysokości opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów, w których właściciele nieruchomości podają zaniżone
liczby mieszkańców lub w ogóle takich deklaracji nie składają. Gmina Bogatynia wydała w 2021 r. o 791 tys. zł mniej na
obsługę systemu gospodarki opadami niż w roku 2020. Jest to związane głównie ze zmianą struktury wytwarzanych
odpadów (lepsza selekcja u źródła). Drugim powodem jest mniejszy wolumen wytworzonych opadów niż w
poprzednich latach. Rysunek 7. wskazuje jednostkowe koszty gospodarowania odpadami w przeliczeniu na tonę. Z
danych wynika, że w 2021 r. dzięki zmianie struktury odpadów udało się zaoszczędzić 14,42 zl/Mg względem roku
poprzedniego, co na wolumenie 8440 Mg daje oszczędność równą 121 704,80 zł. W tabelach 7. i 8. zestawiono
przychody odpowiednio od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych.

RYSUNEK 7. JEDNOSTKOWE KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2019-2021

Obecnie wyzwaniem kosztowym jest sfinansowanie niezbędnych inwestycji we własnej instalacji komunalnej bez
uszczerbku dla jej przyszłego funkcjonowania.
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TABELA 6. PLAN DOCHODÓW I JEGO REALIZACJA W LATACH 2016-2021

LP

1

Rok

Plan dochodów

Wykonanie
dochodów

900-90002§0490

900-90002§0490

3

4

2

%

5

Wpływy z tytułu
Wpływy z tytułu kosztów
kosztów
Odsetki od
egzekucyjnych, opłaty
egzekucyjnych,
Wpływy
nieterminowych komorniczej i kosztów
opłaty komorniczej
z opłaty
wpłat
upomnień dot.
i kosztów upomnień prolongacyjnej
gospodarki odpadami
dot. Gospodarki
odpadami
90090002§0910

900-90002§0640

900-90002§0690

90090002§0880

6

7

8

9

1.

2021

7 400 000,00

6 190 578,41

83,66

21 458,36

13 482,07

0,00

356,62

2.

2020

7 250 000,00

5 285 182,78

72,90

35 211,20

16 411,16

0,00

0,00

3.

2019

5 192 000,00

4 667 642,56

89,90

22 302,15

12 587,80

0,00

0,00

4.

2018

3 600 000,00

3 528 054,80

98,00

12 563,89

266,80

0,00

0,00

5.

2017

3 600 000,00

3 268 827,62

90,80

8 472,83

371,20

0,00

0,00

6.

2016

3 600 000,00

3 225 409,23

89,59

8 619,93

0,00

11 555,45

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy
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TABELA 7. PRZYCHODY Z OPŁAT WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH W LATACH 2016-2021

Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Kwota zapisów WN
1 234 298,78
1 466 121,81
1 567 907,03
1 653 337,65
1 274 718,29
1 364 228,83

Kwota zapisów MA
1 234 298,78
1 466 121,81
1 567 907,03
1 653 337,65
1 274 718,29
1 364 228,83

Przypisy
1 119 456,94
1 453 021,11
1 563 334,97
1 647 638,57
1 265 973,49
1 219 411,34

Wpłaty
1 027 543,89
953 303,02
1 068 162,40
1 262 251,13
1 131 100,82
1 323 470,71

Odpisy

Zwroty

38 536,17
30 530,35
34 419,99
236 114,83
54 150,27
24 769,29

114 841,84
13 100,70
4 572,06
5 699,08
8 744,80
144 817,49

Odpisy
16 177,50
17 047,65
17 410,09
37 613,10
47 854,26
151 710,06

Zwroty
28 127,86
9 140,05
13 798,88
10 020,50
9 926,00
6 587,80

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy

TABELA 8. PRZYCHODY Z OPŁAT WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W LATACH 2016-2021

Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Kwota zapisów WN
664 372,76
660 457,50
681 688,05
994 353,53
1 183 605,75
3 528 889,55

Kwota zapisów MA
664 372,76
660 457,50
681 688,05
994 353,53
1 183 605,75
3 528 889,55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy

24 | Analiza gospodarki odpadami
Bogatynia 2021

Przypisy
635 036,90
647 549,25
665 849,17
978 937,45
1 168 324,81
3 522 301,75

Wpłaty
645 245,14
638 444,35
662 702,96
955 185,59
1 131 068,76
3 377 035,49

6. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,
o której mowa w art. 6 ust., w imieniu których gmina powinna podjąć
działania, o których mowa w art.6 ust. 6-12
Gmina objęła systemem odbioru odpadów komunalnych zarówno nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, jak również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zwane
nieruchomościami niezamieszkałymi. W momencie wprowadzania ustawowych zmian pozwalających właścicielom
nieruchomości niezamieszkałych na rezygnację z korzystania gminnych usług, w gminie Bogatynia trwał kontrakt
ważny do 31 grudnia 2022 r., który obejmuje właścicieli tych nieruchomości. W związku z powyższym, na terenie
gminy Bogatynia nie identyfikuje się nieruchomości, których właściciele zobowiązani byli do zawarcia umowy na
odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co nie
wyklucza, że istnieją właściciele nieruchomości zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbieranie
i zagospodarowanie odpadów i nie dopełnili tego obowiązku. Na bieżąco są oni weryfikowani i wzywani do
uregulowania zaległości. Niemniej jednak, zmienność na rynku działalności gospodarczych jest bardziej dynamiczna
niż zdolności wychwytywania przez urząd podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty za odpady. Stąd wartym
rozważenia jest zautomatyzowanie systemów ewidencji deklaracji odpadowych z bazami takimi jak podatek od
nieruchomości oraz CEIDG i KRS.
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7. Osiągnięte wskaźniki środowiskowe (poziomy przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu, ograniczenie składowania odpadów
ulegających biodegradacji, ograniczenie składowania odpadów
komunalnych)
W sprawozdawczości za 2021 r. nastąpiły istotne zmiany w systemie rozliczeń z celów środowiskowych.
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 [11] zostało zastąpione
Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [12]. Kluczowy jest fakt, że w powszechnie
porównywanym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (w skrócie zwanym poziomem recyklingu),
za 2021 r. należy rozliczyć się względem wszystkich odebranych i zebranych odpadów komunalnych, a nie jak
wcześniej – wyłącznie względem papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych,
obliczanych względem masy statystycznej. Zmiana ta stawia w istotnym położeniu odpady ulegające biodegradacji,
których przetworzenie na kompost lub środek poprawiający właściwości gleby pozwala na zaliczenie tej masy do
poziomów recyklingu. Ponadto w przyszłości istotną rolę w systemie odegrają przydomowe kompostowniki.
Wprawdzie obniżono cele procentowe względem roku 2020 (tabela 9.), to nie oznacza to, że jest je łatwiej osiągnąć.
TABELA 9. WYMAGANE I OSIĄGANE POZIOMY PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU PMTS, A OD 2021 WSZYSTKICH ODPADÓW
KOMUNALNYCH

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wymagane przepisami
Poziomy recyklingu

18

20

30

40

50

20

Uzyskane przez
Gminę
Bogatynia poziomy
recyklingu

19

22

22

27,36

22

18,7

Źródło: Opracowanie własne

Cele te stopniowo będą wzrastać co wynika z art. 3b ustawy [1]. Ich przyszłe wartości zaprezentowano na rysunku 8.
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RYSUNEK 8. CELE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU NA LATA 2021-2035

Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulacji

Kolejny cel środowiskowy postawiony przed gminami, wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, które gmina powinna osiągnąć w poszczególnych latach [13]. W tabeli 10. zaprezentowano wymagane
przepisami i osiągane przez gminę Bogatynia poziomy ograniczania masy składowanych odpadów ulegających
biodegradacji. Wprawdzie zarówno w 2021 r., jak i w poprzednich latach są one osiągane, to jednak z praktycznego
punktu widzenia ich relatywnie wysoki wskaźnik świadczy o nie w pełni efektywnym przetwarzaniu odpadów,
zwłaszcza niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Z administracyjnego punktu widzenia wskaźnik
jest w normie i w tym zakresie gminie nie grożą kary, jednakże technologicznie, jeśli odpady podlegają biologicznej
stabilizacji, to wskaźnik ten powinien być bliski zera.
TABELA 10. WYMAGANE I OSIĄGNIĘTE POZIOMY OGRANICZANIA SKŁADOWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Wymagany przepisami poziom
ograniczenia masy składowania
[%]

45

40

40

35

35

Uzyskany przez Gminę Bogatynia
poziom ograniczenia masy
składowania [%]

31

31

29,31

35

27,24

Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulacji i danych gminy
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Na mocy rozporządzenia z 2016 roku [11] gminy obowiązane były do osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu
odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzenia komunalnego. Zmiana definicji odpadów komunalnych
powoduje, że od 2022 r. odpady z budowy i remontów nie są odpadami komunalnymi, co jednak nie zwalnia gminy z
obowiązku świadczenia usługi ich zbierania w PSZOK. Na rysunku 9. zaprezentowano zestawienie wszystkich
dotychczasowych celów środowiskowych jakie osiągnęła gmina Bogatynia. Diagnozowany jest problem braku
uzyskiwania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu do 2020 r. PMTS, a w 2021 r. – ogólnie
odpadów komunalnych. Z tego tytułu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzy gminie kary
administracyjne, których wysokość obliczana jest jako iloczyn brakującej do osiągnięcia poziomów masy i stawki opłaty
marszałkowskiej za składowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych.
RYSUNEK 9.OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE W GMINIE BOGATYNIA ZA LATA 2016-2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy

Nowością jest cel określony w art. 3b ust 2b ustawy [1].
2a. Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości:
1) 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;
2) 20% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;
3) 10% wagowo – w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.
W zakresie sprawozdawczości, w 2021 r. gminy obowiązane były do podania wskaźnika za lata 2020 i 2021
w sprawozdaniu burmistrza za rok 2021. Ilość składowanych odpadów z przetwarzania odpadów z gminy Bogatynia
jest znacząco za duża w kontekście celów jakie należy osiągnąć za trzy lata. W praktyce bez przekazywania
pozostałości z sortowania do procesów termicznego zagospodarowania w/w cele będą trudne do osiągnięcia. Warto
tutaj odnotować ustawowy zapis z art. 3b ust 2b ustawy [1], który mówi o tym, że:
2b. Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących
z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.
Dla potrzeb obliczania poziomu składowania do odpadów przekazanych do składowania zalicza się również odpady
poddane odzyskowi na składowisku odpadów.
Biorąc pod uwagę powyższe, w planie modernizacyjnym instalacji komunalnej oraz w kalkulacji kosztów
gospodarowania odpadami uwzględnić trzeba również przekazywanie pozostałości z sortowania do procesów
termicznego zagospodarowania. Ponadto intensyfikować należy selektywne zbieranie celem dalszego zmniejszania
udziału odpadów zmieszanych w całkowitym strumieniu odpadów. Jak wskazano w rozdziale dotyczącym potrzeb
inwestycyjnych, istotne jest zaplanowanie takiego procesu przetwarzania, aby tylko niewielkie resztkowe ilości
odpadów kierowane były do składowania.
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8. Podsumowanie
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [1], gminy zapewniają
czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności obejmują
wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące
co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.
Powyższe zadania realizowane są na podstawie logicznie i prawidłowo skonstruowanego prawa lokalnego, które
zostało znacząco przeredagowane w 2020 r. z mocą obowiązywania od roku 2021.
W niniejszej analizie szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia wymagane art. 9tb ustawy [1]. Poniżej skrótowo
podsumowane zostały owe punkty analizy:
1)

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;
Miasto i gmina Bogatynia jest 100% właścicielem GPO sp. z o.o., która dysponuje instalacją komunalną w rozumieniu
ustawy o odpadach. Instalacja posiada stosowne pozwolenia do przetwarzania zarówno niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych (instalacja MBP) jak i biologicznego przetwarzania w procesie kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne (kompostownia pryzmowa). Dodatkowo w ramach instalacji funkcjonuje kwatera
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne uruchomiona w 2019 r., której szacowana pojemność
całkowita to 300 000 Mg. Zatem wg. stanu na rok 2021 gmina Bogatynia posiadała pełne zabezpieczenie logistyczne
w zakresie zagospodarowania 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.

2)

potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
Wynik przeprowadzonego audytu opisanego w pkt. 1 instalacji [7] wykazał, że w zakresie przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych może ona utracić pozwolenie zintegrowane w sierpniu 2022 r.
ze względu na brak spełniania wymogów Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów. W
związku z powyższym, należy podjąć niezbędne czynności formalne, organizacyjne i inwestycyjne, aby utrzymać ciągłość
pracy instalacji. W rozdziale 3. opisano szczegółowe propozycje jak zachować możliwość przetwarzania we własnej
instalacji całego strumienia odbieranych i zbieranych odpadów komunalnych. Mając na uwadze fakt, że działa ona dla
mieszkańców gminy Bogatynia, należałoby także jej modernizację potraktować jako inwestycję w przyszłość mieszkańców
gminy. Środki zewnętrzne w postaci dotacji NFOŚiGW lub innych programów mogą wesprzeć znacząco potrzebne
inwestycje, jednakże częściowo w ramach wkładu własnego koszt ten muszą ponieść beneficjenci profitów płynących z
posiadania własnej instalacji.
Poza instalacją komunalną, wartym rozważenia projektem inwestycyjnym jest rozbudowa PSZOK, który wprawdzie
spełnia swoją funkcję, ale ze względu na ograniczenia terenowe może nie stanowić optymalnego sposobu przekazywania
odpadów przez mieszkańców.
Właściciele nieruchomości do lipca 2022 r. muszą dostosować kolorystykę pojemników na odpady do rozporządzenia [5].

3)

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;
Analizę kosztów gospodarowania odpadami przedstawiono szczegółowo w rozdziale 5. Koszty na poziomie około 730
zł/Mg odpadów to w warunkach Polski, w 2021 r. stawka bardzo korzystna. Niemniej jednak chcąc zrealizować niezbędne
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inwestycje oraz korzystać z komfortu posiadania własnej instalacji mogącej przyjąć pełny strumień wytwarzanych
odpadów komunalnych należy liczyć się z pilną potrzebą zrewidowania owej stawki, celem zabezpieczenia dla GPO
środków na podjęcie niezbędnych inwestycji modernizacyjnych. Szczegółowy bilans księgowy zawierają tabele 6.,7.,8., z
których wynika, że wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości w 2021 r. były o około 1,4 mln mniejsze niż wydatki.
4)

liczba mieszkańców;
W niniejszym zakresie zidentyfikowano znaczącą lukę pomiędzy liczbą mieszkańców widniejących w ewidencji ludności,
a liczbą mieszkańców deklarujących wytwarzanie odpadów komunalnych. Luka ta to 16% co stanowi 3729 osób. Jest to
zjawisko w regionie powszechne, lecz powinno być eliminowane za pomocą narzędzi informatycznych scalających różne
bazy danych o mieszkańcach oraz poprzez intensyfikacje fizycznych kontroli wykonywanych przez Straż Miejską
i administrację.

5)

liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina
powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12;
W niniejszym zakresie nie zidentyfikowano nieprawidłowości, bowiem gminny system gospodarki odpadami
komunalnymi obejmuje od 2012 r. właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W przyszłości należy jednak
zintensyfikować działania nadzorcze nad właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, którzy w myśl przepisów ustawy
[1] będą mogli wypisać się z gminnego systemu zawierając indywidualne umowy z podmiotem wpisanym do RDR.

6)

ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
Szczegółowe dane o ilościach odebranych i zebranych odpadów przedstawiono w tabelach 2. i 3. Łączny wolumen to
8440 Mg, z czego niewiele ponad 5% zostało zebrane w PSZOK.

7)

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;
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiły ponad 58% strumienia odpadów w 2021 r., tj, o 15 p.p. mniej
niż w poprzednim – 2020 r. Jest to wynik poprawy efektywności selektywnego odbierania zwłaszcza frakcji bioodpadów.
Do składowania przekazano ponad 4,7 tys. Mg odpadów z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, co jest wartością zbyt wysoką, aby osiągnąć w 2025 r. wymagane poziomy ograniczenia składowania
odpadów komunalnych do 30% względem odpadów wytworzonych.

8)

uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
Za 2021 r. gmina Bogatynia osiągnęła 18,7% poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych, tj. o 1,3% mniej niż wymaga przepis art. 3b ust 1 ustawy [1]. W kolejnych latach należałoby przeprowadzić
badania ilościowe w zakresie odpadów kompostowanych u źródła, celem skorzystania z możliwości wliczania odpadów
z kompostowników przydomowych do rozliczania owego celu.

9)

masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz
stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie gminy.
W 2021 r. wytworzone na terenie gminy Bogatynia odpady nie zostały przekazane do termicznego przekształcania.
W związku z tym stosunek wynosi 0:8440.
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W związku z powyższym, aby zachować możliwość przetwarzania pełnego strumienia odpadów z gminy oraz móc je
przetwarzać efektywnie co przełoży się na opisane w rozdziale 7. wskaźniki środowiskowe, należałoby przystąpić do
opracowania planu naprawczego w GPO.
W kalkulacjach stawek opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości należy uwzględnić cele inwestycyjne spółki
komunalnej, bez realizacji których oszczędności będą krótkotrwałe, a w przyszłości, gmina przestając być niezależna od
zewnętrznych podmiotów gospodarujących odpadami, może być zdana na rynkowe wymagania komercyjnych
podmiotów, które za świadczenie usług w gminie o tym położeniu geograficznym, mogą podyktować wysoką stawkę.
W zakresie osiągania celów środowiskowych należałoby przeprowadzić badania ilościowe odpadów kierowanych do
przetwarzania w kompostownikach indywidualnych wg załącznika III do decyzji wykonawczej 2019/1004 KE [14]. Jest
to niezbędne celem osiągania przyszłych zobowiązań ustawowych. Ponadto w zakresie kompostowników, wartym
rozważenia jest wprowadzenie istotniejszej zniżki niż obecnie obowiązujące 2 zł dla osób kompostujących wytwarzane
bioodpady. Odpady skierowane do własnego kompostownika stanowić mogą dla gminy podwójna korzyść: niższe
koszty odebrania i zagospodarowania odpadów oraz po wykonaniu niezbędnych badań także wyższy poziom
wskaźnika przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Stąd tak ważne jest promowanie owej idei wśród
mieszkańców.
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uchylająca decyzję wykonawczą Komisji C (2012) 2384 (notyfikowana jako dokument nr C (2019) 4114) (Tekst mający
znaczenie dla EOG.)
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Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm
członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis
struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można
znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.
W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Sp. z o.o., Deloitte Advisory sp. z o.o.,
Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o.,
Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak,
Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane
mianem „Deloitte Polska"), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe
Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą
usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu,
zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad
2000 profesjonalistów z Polski i zagranicy.
Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie
przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych,
finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na
podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa
działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii
finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego
doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty
stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z
wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z
tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i
ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.
33 | Analiza gospodarki odpadami
©2022
Deloitte2021
Advisory sp. z o.o. s.k.
Bogatynia

