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1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY 

  

Przedmiotowy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Drezdenko za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., sporządzoną w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Analiza ta została sporządzona na podstawie ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), gdzie określony został jej 

wymagany zakres. 

Zgodnie z art.  9tb ust. 1 ww. ustawy przedmiotową analizę sporządza się 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. 

Analiza swoim zakresem obejmuje w szczególności: 

1. możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesów mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

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; 

4. liczbę mieszkańców; 

5. 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; 
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6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

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. 

Na podstawie art. 9tb ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie analizę stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok 

kalendarzowy. Przedmiotowa analiza podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 

 

2. PODSTAWA PRAWNA  

 

Podczas sporządzania niniejszej analizy opierano się na ustawach i aktach wykonawczych 

dotyczących gospodarki odpadami: 

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

z 2021 r., poz. 888 ze zm.) – powoływana dalej jako u.c.p.g.; 

• Ustawie z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699); 

• Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu 

obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

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

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 

2017 r., poz. 2412); 

• Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 10); 

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 122); 

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

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

 oraz dokumentach strategicznych: 
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• Uchwale nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.            

w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami wraz z 

Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych; 

• „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022’’ przyjętym uchwałą nr 88 Rady Ministrów                    

z dnia 1 lipca 2016 r. (M.P. 2016 r., poz.784), zmienionym uchwałą nr 57  Rady Ministrów z 

dnia 31 maja 2021 r. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko odbywało się                          

w 2021 r. na podstawie  rozwiązań organizacyjno - technicznych określonych w u.c.p.g. oraz 

określonych aktach prawa miejscowego, tj.: 

• Uchwały nr XXVIII/143/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w 

sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko; 

• Uchwały nr XXVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko; 

• Uchwały nr XXIX/159/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalania stawki takiej opłaty na terenie Gminy Drezdenko; 

• Uchwały nr XXII/107/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 listopada 2019 r. w 

sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

• Uchwały nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

• Uchwały nr XV/148/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

• Uchwały nr XXVIII/146/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko, warunków i trybu jej składania zmienionej 

uchwałą nr XXIX/162/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 maja 2020 r. 

• Uchwały nr XXIX/160/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie 

częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

• Uchwały nr XXIX/161/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

 
3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DREZDENKO  

 

Gmina Drezdenko zajmuje powierzchnię około 400 km2. Siedzibą władz Gminy jest miasto 

Drezdenko. W skład Gminy wchodzi 27 sołectw: Bagniewo, Czartowo, Drawiny, Goszczanowiec, 

Goszczanowo, Goszczanówko, Gościm, Górzyska, Grotów, Karwin, Kijów, Klesno, Kosin, Lipno, 

Lubiatów, Lubiewo, Marzenin, Modropole, Niegosław, Osów, Przeborowo, Rąpin, Stare Bielice, 

Trzebicz, Trzebicz Nowy, Zagórze, Zielątkowo. 

  W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o u.c.p.g. w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi, Gmina Drezdenko w dniu 29.12.2020 r. zawarła umowę z podmiotem 

wybranym w przetargu nieograniczonym, tj. Konsorcjum PGKiM Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Drezdenku i „Zakładem Utylizacji Odpadów Clean City” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Międzychodzie, na wykonanie usługi odbioru, transportu, przekazania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Drezdenko wraz z 

wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki, na okres od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r. Zgodnie z przedmiotową umową maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji 

umowy wynosiło: 4 356 016,70  zł brutto. 

Przedmiotem zawartej umowy był odbiór: 

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01; 

2. odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, tj. 
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a) „szkła” – odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego i kolorowego o kodzie                 

15 01 07, 20 01 02;  

b) „papieru” – odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru                   

i odpadów opakowaniowych z tektury o kodzie 15 01 01, 20 01 01; 

c) „metali i tworzyw sztucznych” – odpadów z metali, tworzyw sztucznych, w tym 

odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych o kodzie 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 39, 20 01 40; 

d) „bio” – odpadów ulegających biodegradacji i zielonych, o kodzie 20 02 01, 20 01 08; 

3. pozostałych odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj.: 

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07; 

b) przeterminowanych leków i chemikaliów o kodzie 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 13*, 

20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*,                                 

20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 80; 

c) zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 33*, 20 01 34; 

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodzie 20 01 35*, 20 01 36,                

20 01 23*, 20 01 21*; 

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,                   

17 01 07, 17 09 04, ex 20 03 99 ; 

f) zużytych opon o kodzie 16 01 03; 

g) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igły i strzykawki kod ex 20 01 99. 

W Gminie Drezdenko obowiązują dwa systemy zbierania odpadów: 

● system workowy (odpady selektywne); 

● system pojemnikowy (odpady zmieszane i selektywne). 

W systemie workowym selektywne odpady zbierane są na posesjach zabudowy jednorodzinnej 

oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy. Natomiast w systemie 

pojemnikowym zbierane są odpady niesegregowane (zmieszane) ze wszystkich nieruchomości 

oraz frakcje selektywne w przypadku zabudowy wielorodzinnej. 

Na terenie Gminy Drezdenko prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), który utworzony został przy ul. Towarowej w Drezdenku. Do PSZOK-u, w 
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ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy Gminy mogą 

dostarczać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady oraz odpady problemowe, czyli 

takie, których nie można wrzucać do zwykłych pojemników czy worków, tj. kompletny zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i 

rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i 

opakowań po tych odpadach, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igły i strzykawki. 

 

4. 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 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach poprzez przetwarzanie rozumie się procesy 

odzysku lub unieszkodliwienia, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie. 

Gmina Drezdenko ma możliwość przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych do odzysku 

(głównie w instalacjach mechaniczno-biologicznych do przetwarzania odpadów komunalnych) lub 

unieszkodliwiania (głównie poprzez składowanie odpadów na składowiskach). 

Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności 

poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. Odpady, które nie mogą być przetworzone w 

miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z 

odpadami oraz najlepszą technikę, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej 

położonych miejsc, w których mogą być przetwarzane. Podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne do instalacji komunalnej zapewniającej ich przetwarzanie. 
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Jak wskazano powyżej, w dniu 29.12.2020 r. Gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z ruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Od dnia 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odpady niesegregowane (zmieszane) zebrane z ww. nieruchomości 

były przekazywane do instalacji komunalnych położonych w miejscowościach: 

− Mnichy 100, 64-421 Kamionna (gm. Międzychód), którą zarządza „Zakład Utylizacji 

Odpadów Clean City” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

− Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice, którą zarządza ZUO International Sp. z o.o.  

Zgodnie z uzyskaną informacją z ww. instalacji cały strumień przekazanych odpadów zmieszanych 

(niesegregowanych) został przekazany na sortownię. 

Odpady komunalne zbierane z terenu gminy Drezdenko z nieruchomości niezamieszkałych, które 

nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi były przekazywane do 

instalacji położonych w miejscowościach: 

− Mnichy 100, 64-421 Kamionna (gm. Międzychód), którą zarządza „Zakład Utylizacji 

Odpadów Clean City” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

− Gorzów Wielkopolski, ul. Małyszyńska 180, którą zarządza INNEKO Sp. z o.o. 

 Natomiast odpady ulegające biodegradacji zarówno z nieruchomości objętych gminnym 

systemem, jak i nieruchomości niezamieszkałych, przekazywane były do miejsc odzysku, tj. do 

instalacji komunalnych położonych w miejscowościach: 

− Mnichy 100, 64-421 Kamionna (gm. Międzychód), którą zarządza „Zakład Utylizacji 

Odpadów Clean City” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

− Gorzów Wielkopolski, ul. Małyszyńska 180, którą zarządza INNEKO Sp. z o.o. 

gdzie poddane były kompostowaniu. Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, najlepszą 

metodą zagospodarowania odpadów zielonych, jest ich kompostowanie w przydomowym 

kompostowniku, czyli w miejscu ich wytworzenia. Na dzień 31.12.2021 r. 409 właścicieli 

nieruchomości kompostowało bioodpady i odpady zielone w przydomowych kompostownikach. 

  

5. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynikają wyłącznie    z 

potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy 
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Drezdenko, przede wszystkim w zakresie selektywnego zbierania odpadów, prawidłowej segregacji 

odpadów oraz organizacji miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.  

Ponadto, zamierzenia inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy, to rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w szczególności w 

zakresie prac polegających na wymianie azbestowego pokrycia dachowego, utwardzeniu terenu 

wraz z wyposażeniem w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów. 

 

6. 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 

(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.)  

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Drezdenko jest naliczana od osoby. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z uchwałą nr XXIX/159/2020 w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty na 

terenie Gminy Drezdenko, zobowiązani byli do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 26 zł miesięcznie za osobę.  

Jednocześnie, Rada Miejska ustaliła podwyższoną stawkę opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 

dwukrotności ww. stawki, tj. 52 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

Ponadto, uchwałą nr XXII/107/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje 

się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, Rada Miejska ustaliła ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 169 zł. 

Tym samym aktem prawnym, Rada Miejska ustaliła podwyższoną stawkę opłaty, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w 

wysokości trzykrotności ww. stawki, tj. 507 zł miesięcznie od nieruchomości na której znajduje się 

domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostały złożone deklaracje i korekty deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

● od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości 814 szt.; 
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● od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ilości 31 szt.; 

Wobec powyższego, na dzień 31 grudnia 2021 r. ilość złożonych deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kształtuje się następująco: 

● od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 6 052 szt. (w tym deklaracje złożone przez 10 

Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielnię Mieszkaniową, a także deklaracje zerowe w ilości 

1 502 szt.); 

● od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (domki letniskowe) - 285 szt. 

Pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska na bieżąco weryfikują podmioty, 

które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostało wszczętych 10 postępowań w stosunku do 

osób, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wydano 9 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

natomiast 1 postępowanie zostało zawieszone z uwagi na śmierć Podatnika w trakcie 

postępowania. 

Ponadto, w ww. okresie w ramach czynności sprawdzających wystosowano 203 wezwania do 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w celu złożenia wyjaśnień odnośnie ilości osób 

zamieszkujących nieruchomość. W wyniku wystosowanych wezwań nowe deklaracje lub 

wyjaśnienia złożyło 162 właścicieli nieruchomości pozostałe weryfikacje są nadal w toku. 

Jednocześnie, skierowano 67 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym : 

• 65 wezwań do właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 

•  2 wezwania do właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W wyniku wystosowanych wezwań deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub wyjaśnienia złożyło: 

• 48 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

• 2 właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Pozostałe weryfikacje na dzień 31.12.2021 r. były nadal w toku. 
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Uchwałą nr XXIX/160/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Drezdenku ustaliła częściowe zwolnienie 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w części zamieszkałej przez rodziny wielodzietne, o których mowa w 

ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 3 zł.  

Na dzień 31.12.2021 r. 744 właścicieli nieruchomości korzystało ze zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny 

wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny. Łączna kwota 

zwolnienia z ww. tytułu w 2021 r. wyniosła 26 364 zł.  

Na mocy uchwały nr XXIX/161/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, wysokość zwolnienia wynosi 5 zł miesięcznie dla właściciela 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. 

Na dzień 31.12.2021 r. 409 właścicieli nieruchomości korzystało ze zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym 

kompostowniku. Łączna kwota zwolnienia z ww. tytułu wyniosła 21 790 zł. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2021 r. – 31 

grudnia 2021 r. kształtują się na następująco:  

Wpłaty na 31.12.2021 r. Zaległości na 31.12.2021 r. Nadpłata na 31.12.2021 r. 

4 197 982,43 zł 683 150,14 zł 78 349,65 zł 

  

Każdego miesiąca pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska rozliczają 

ponad 5.000 wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, po zakończeniu każdego miesiąca wysyłane są 

upomnienia. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystosowano 2 932 upomnienia 

wzywające podatników do uregulowania należności z ww. tytułu. W tym miejscu należy wskazać, 

że upomnienie wystawiane były w przypadku, gdy zaległość wynosiła do dnia 12.10.2021 r. 
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minimum 116 zł natomiast od dnia 13.10.2021 r. – 160 zł. Podjętych zostało również 170 działań w 

ramach tzw. „Miękkiej egzekucji”. 

W konsekwencji nieuregulowania przez podatników zaległości wystawiono 1 116 tytułów 

wykonawczych oraz dokonano aktualizacji 1 137 tytułów. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostały uregulowanie przez podatników zaległości z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za lata 2015-2020 w wysokości 

263 189,67 zł. W wyniku działań organu egzekucyjnego i komorników sądowych wyegzekwowana 

została kwota zaległości za ww. lata w wysokości 154 028, 51 zł. 

 

Jednocześnie, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystosowano 594 postanowienia o 

zarachowaniu wpłat dokonanych przez Podatników na zaległości z tytułu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Poza tym, wystosowano 1 wniosek do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych w celu ustalenia, czy 

osoba posiadająca zaległości jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której jest 

możliwość ustanowienia hipoteki przymusowej. Wystosowane zapytania dotyczyły łącznie 205 

osób zobowiązanych.  

Ponadto, w stosunku do 106 zobowiązanych wystosowano zapytania do organów egzekucyjnych z 

prośbą o udzielenie informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego. 

 

WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

W myśl art. 6r ust. 2 u.c.p.g z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 

obejmują koszty: 

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych; 

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3. obsługi administracyjnej tego systemu; 

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

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

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 

koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami oraz  koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Drezdenko 

przedstawiają się następująco: 

Zestawienie wydatków poniesionych przez Gminę Drezdenko w 2021 roku, w związku z obsługą 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

Wyszczególnienie Koszty i wydatki (zł) 

Wydatki z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych 
4 359 555,71 

Wydatki związane z usuwaniem dzikich wysypisk 21 402,14 

Wydatki z tytułu usług pocztowych 44 005,20 

Wydatki z tytułu usług informatycznych 1 168,50 

Pozostałe wydatki – wydatki komornicze 6 627,61 

Koszty wynagrodzeń wraz z ZUS i FP 254 588,78 

Zakup materiałów i wyposażenia 829,49 

Odpis ZFŚS 6 077,02 

Szkolenia 2 123,00 

Edukacja ekologiczna 2 120,00 

Kara za nieuzyskanie poziomów recyklingu za 2018 r. 5 900,00 

RAZEM 4 704 397,45 

 

Na dzień 31.12.2021 r. deficyt z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 

506 415,02 zł (wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 4 197  982,43 zł (-) 

wydatki poniesione z ww. tytułu: 4 704 397,45 zł). 

 

7. LICZBA MIESZKAŃCÓW  
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna liczba osób objętych deklaracjami wynosiła 13 502 osób, 

 natomiast stan osób zameldowanych na stałe lub czasowo w Gminie Drezdenko wynosił 16 629 co 

oznacza, że systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 81,20 % mieszkańców 

naszej Gminy. Różnica w podanej liczbie mieszkańców zameldowanych a liczbie mieszkańców, 

którzy zostali objęci deklaracjami, wynika m.in. z tego, że wielu mieszkańców Gminy Drezdenko 

pracuje za granicą naszego państwa. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych 

zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy. 

Poniżej tabele obrazujące ilość osób zameldowanych i objętych deklaracją w podziale na 

miasto i wieś. 

 

liczba mieszkańców 

zameldowanych 
16 629 udział % 

 

liczba mieszkańców 

objętych deklaracją 
13 502 udział % 

       
                  miasto 9 576 57,59% 

 
                  miasto 7 764 57,50% 

       
wieś 7 053 42,41 % 

 
wieś 5 738 42,50 % 

 

UDZIAŁ % ZŁOŻONYCH DEKLARACJI 
 
MIASTO 

 
WIEŚ 

       
liczba mieszkańców 

zameldowanych 
9 576 

81,08%  

liczba mieszkańców 

zameldowanych 
7 053 

81,36%      

liczba mieszkańców 

objętych deklaracją 
7 764 

 

liczba mieszkańców 

objętych deklaracją 
5 738 

 

 

8. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, O KTÓREJ 

MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY O CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, W 

IMIENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 6 UST. 6-12 WW. USTAWY 

 

Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach zostali wyłączeni z gminnego systemu gospodarowania odpadami z dniem 
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01.04.2020 r. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych wystosowano w 2021 r.  6 

wezwań do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do przedłożenia umowy na wywóz 

odpadów komunalnych. Ilość skontrolowanych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wynosi 

355.  

W 2021 r. nie odnotowano danych właścicieli nieruchomości, u których stwierdzono brak zawartej 

umowy na odbiór odpadów komunalnych i w stosunku do których zaszła konieczność podjęcia 

działań, przewidzianych w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

 

9. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY  

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach złożonym przez podmioty odbierające odpady 

komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, sprawozdaniu podmiotu 

prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, kart przekazania odpadów 

komunalnych oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzono zestawienia ilości odpadów odbieranych z 

sektora komunalnego na terenie gminy Drezdenko, które przedstawia się następująco: 

 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 213,4140 

15 01 02 opakowania z tworzyw 

sztucznych 

314,3340 

15 01 07 opakowania ze szkła 294,9840 

 

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 

31 

0,3470 

16 01 03 zużyte opony 54,8600 

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03 

168,2800 

17 01 01 odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

17,6600 
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20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 518,0960 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 321,6000 

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03 

23,2580 

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 

11,8970 

20 03 01 niesegregowane zmieszane 

odpady komunalne 

4 600,3920 

20 02 03 inne odpady nieulegające 

biodegradacji 

111,8600 

 

 W porównaniu do roku 2020 zwiększyła się ilość odpadów zbieranych na terenie Gminy w 

sposób selektywny, tj. o: 

− 34,3155 Mg ilość zebranych opakowań z papieru i tektury, 

− 40,6370 Mg ilość zebranych opakowań z tworzyw sztucznych, 

− 43,2830 Mg ilość zebranych opakowań ze szkła. 

Wzrost selektywnie zebranych frakcji odpadów spowodowany jest zwiększeniem 

świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.  

W ramach współpracy z Konsorcjum odbierającym z terenu Gminy Drezdenko odpady 

komunalne z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

doposażono zbiorcze miejsca gromadzenia odpadów w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Jednocześnie, w ramach edukacyjnych opracowano zasady segregacji odpadów 

komunalnych na terenie gminy Drezdenko, z którymi mieszkańcy mogą zapoznać się na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego oraz otrzymują je wraz z harmonogramem odbioru odpadów. 

Ponadto, na łamach Gazety Samorządu Drezdeneckiego ukazały się artykuły promujące selektywną 

zbiórkę odpadów komunalnych. Z okazji „Dnia Ziemi” Gmina zorganizowała wystawę m.in. 

promującą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 
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10. POZIOMY PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OSIAGNIĘTE PRZEZ GMINĘ W 2021 R. 

 

Zapisy ustawy o u.c.p.g. obligują gminy do osiągnięcia w 2021 r. poziomu przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20 % wagowo. 

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

sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1530) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 

7 czerwca 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłoszenia danych dotyczących 

odpadów komunalnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 

poziom recyklingu oblicza się na podstawie wzoru: 

P= Mr/Mw x 100% 

gdzie: 

P – oznacza poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

wyrażony w %, 

Mr – oznacza łączną masę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi, wyrażoną w Mg, 

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

Dla gminy Drezdenko wyliczony poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych osiągnął w 2021 r. wartość 20,49 %, co pozwoliło gminie spełnić zapisy 

ustawy  o u.c.p.g. 

 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 poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania (PR) w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Poziom (PR), który musiał zostać osiągnięty do  dnia 16 lipca 2020 r. wynosi - 35%. Wartość ta 

obowiązywała również 2021 r. 

Dla gminy Drezdenko wyliczony poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (TR) wynosi 25,44 %, co pozwoliło gminie Drezdenko spełnić zapisy 

rozporządzenia. 
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11. 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 

 

Na podstawie danych pozyskanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości sporządzono tabelaryczne zestawienie, przedstawiające: 

• instalacje, do których przekazano odebrane z obszaru gminy Drezdenko odpady; 

• ilości odebranych przez podmioty odpadów; 

• informacje o procesach odzysku i unieszkodliwiania jakim zostały poddane przekazane na 

instalacje odpady. 

 

Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji 

 

Nazwa i adres 
instalacji,  
do której zostały 
przekazane 
odpady 
komunalne 

Kod 
odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

Masa 
odebranych 
odpadów 
komunalnych 

 [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 
odebranych 
odpadów 
komunalnych  

INNEKO Sp. z 
o.o. ul. 
Małaszyńska 180 
66-400 Gorzów 
Wlkp. 

20 03 01 
niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady komunalne 

 241,1320 R121  

Zakład Utylizacji 
Odpadów Clean 
City Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 
2,  
66-400 
Międzychód 

20 03 01 
niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady komunalne 

3 403,0800 R12 

 
1 R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 (jeżeli nie istnieje inny 
właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, 
sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie 
mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11); 
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ZUO 
International Sp. 
z o.o. 
Kunowice 
ul. Słubicka 50 
69-100 Słubice  

20 03 01 
niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady komunalne 

956,1800 R12 

INNEKO Sp. z 
o.o. ul. 
Małaszyńska 180 
66-400 Gorzów 
Wlkp. 

15 01 07 
opakowania ze 
szkła 

3,9840 R12 

Zakład Utylizacji 
Odpadów Clean 
City Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 
2,  
66-400 
Międzychód 

15 01 07 
opakowania ze 
szkła 

291,0000 R12 

Zakład Utylizacji 
Odpadów Clean 
City Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 
2,  
66-400 
Międzychód 

15 01 02 

opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 
 

301,4000 R12 

INNEKO Sp. z 
o.o. ul. 
Małaszyńska 180 
66-400 Gorzów 
Wlkp. 

15 01 02 

opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 
 

12,9340 R12 

Recykling  
Jacek Chmielina 
Bobrówko 1 

16 01 03 zużyte opony 13,9800 R32 

Cementownia 
„Warta” S.A. ul. 
Przemysłowa 17 
98-355 
Trębaczew 

16 01 03 zużyte opony 9,5000 R13 

 
2 R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne 
biologiczne procesy przekształcania w tym przygotowanie do ponownego użycia zagazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych 
składników jako odczynników chemicznych oraz odzysk materiałów organicznych polegający na pracach ziemnych. 
3 R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, pozycja obejmuje również spalarnie odpadów 
przeznaczone do przetwarzania stałych odpadów komunalnych, pod warunkiem że ich efektywność energetyczna jest równa lub 
większa niż:  
- 0,60 dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie ze stosownymi przepisami wspólnotowymi obowiązującymi 
przed dniem 1 stycznia 2009 r.,  
- 0,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., przy zastosowaniu następującego wzoru: Efektywność 
energetyczna = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),  
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Górażdże 
Cement S.A. ul. 
Cementowa 1 
47-3169 Chorula 

16 01 03 zużyte opony 31,3800 R1 

Zakład Utylizacji 
Odpadów 
Medycznych 
przy Centrum 
Onkologii  
ul. dr. Izabeli 
Romanowskiej 2 
85-796 
Bydgoszcz 

20 01 32 

leki inne niż 

wymienione w 20 

01 31 

0,3470 D104 

Zakład Utylizacji 
Odpadów Clean 
City Sp. z o.o. ul. 
Piłsudskiego 2,                   
66-400 
Międzychód 
 

20 03 07 
odpady 

wielkogabarytowe 
321,6000 R12 

Zakład Utylizacji 
Odpadów Clean 
City Sp. z o.o. ul. 
Piłsudskiego 2,                   
66-400 
Międzychód 
 

17 09 04 

zmieszane odpady 

z budowy, 

remontów i 

demontażu inne niż 

wymienione w 17 

09 01, 17 09 02, 17 

09 03 

168,2800 D55 

PGKiM Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnoś
cią  
ul. Pierwszej 
Brygady 21A 
66-530 
Drezdenko  
Składowisko 
odpadów w 
Kleśnie 

17 01 01 

odpady betonu 
oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i 
remontów 

17,6600 R56 

 
4 D10 – przekształcanie termiczne na lądzie 
5 D5 - składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, 
przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) 
6 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, w tym przygotowanie do ponownego użycia, recykling nieorganicznych 
materiałów budowlanych, odzysk materiałów nieorganicznych polegający na pracach ziemnych i usuwanie substancji powodujących 
ryzyko z wydobytych mas gleby i ziemi prowadzące do ich odzysku 
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ELEKTRO 
RECYKLING 
ul. Sękowa 56B 
64-300 Nowy 
Tomyśl 

20 01 35* 

zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne 
niż wymienione w 
20 01 21 i 20 01 23 
zawierające 
niebezpieczne 
składniki 

15,6630 R12 

ELEKTRO 
RECYKLING 
ul. Kolejowa 36 
64-300 Nowy 
Tomyśl 

20 01 35* 

zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne 
niż wymienione w 
20 01 21 i 20 01 23 
zawierające 
niebezpieczne 
składniki 

7,5950 R12 

ELEKTRO 
RECYKLING 
ul. Sękowa 59 
64-300 Nowy 
Tomyśl 

20 01 36 

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

11,8970 R12 

Zakład Utylizacji 
Odpadów Clean 
City Sp. z o.o. ul. 
Piłsudskiego 2,                   
66-400 
Międzychód 
 

20 02 03 
Inne odpady 
nieulegające 
biodegradacji 

111,8600 D5 

 

Informacja o selektywnie odbieranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji 

 

Nazwa i adres 
instalacji,  
do której 
zostały 
przekazane 
odpady 
komunalne 

Kod 
odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

Masa 
odebranych 
odpadów 
komunalnych 

 [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 
odebranych 
odpadów 
komunalnych  

INNEKO Sp. z 
o.o. ul. 
Małaszyńska 
180 

20 02 01 
odpady ulegające 
biodegradacji 

193,1160 
 

R3 
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66-400 Gorzów 
Wlkp. 

Zakład 
Utylizacji 
Odpadów 
Clean City Sp. z 
o.o. ul. 
Piłsudskiego 2,                   
66-400 
Międzychód 
 

20 02 01 
odpady ulegające 
biodegradacji 

324,98 R3 

Zakład 
Utylizacji 
Odpadów 
Clean City Sp. z 
o.o. ul. 
Piłsudskiego 2,                   
66-400 
Międzychód 

15 01 01 
opakowania z 
papieru i tektury 
 

201,5000 R12 

INNEKO Sp. z 
o.o. ul. 
Małaszyńska 
180 
66-400 Gorzów 
Wlkp. 

15 01 01  
opakowania z 
papieru i tektury 
 

11,9140 R12 

 

1) Masa odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) poddana składowaniu – 0 Mg; 

2) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 56,476 

Mg; 

3) Masa odpadów zawierająca frakcje ulegające biodegradacji, powstałych po sortowaniu 

odpadów selektywnie odebranych przekazanych do składowania (kod odpadów 19 12 12, 

frakcja powyżej 80 mm) – 92,4165 Mg; 

4) Masa odpadów zawierająca frakcje nieulegające biodegradacji, powstałych po sortowaniu 

odpadów selektywnie odebranych przekazanych do składowania (kod 19 12 12, frakcja 

powyżej 80 mm) – 154,5501 Mg; 

5) Masa odpadów, powstała po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych, 

przekazanych do składowania ( kod odpadów 19 05 99, 19 12 08, 19 12 12) – 1 998,1132 Mg w 

tym frakcja od 0 do 80 mm – 1 037,2914 Mg i frakcja powyżej 80 mm – 960,8218 Mg. 
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12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Gmina Drezdenko wdrożyła i w pełni realizuje przejęte obowiązki w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

Gmina osiągnęła dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych. 

 

Wskaźnik Osiągnięty przez 

Gminą poziom w 

roku 2021 

Wymagany poziom Uwagi 

poziom przygotowania do 

ponownego użycia i 

recyklingu odpadów 

komunalnych  

20,49 % wymagany poziom –  

≥ 20 % 

osiągnięto 

wymagany 

poziom 

poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania 

25,44 % wymagany  poziom   

≤ 35% 

osiągnięto 

wymagany 

poziom 

 

Analiza realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami pochodzącymi z sektora 

komunalnego, pozwoliła na sformułowanie następujących (sugerowanych) kierunków działania: 

1. dalszego wzrostu zbiórki bioodpadów z gospodarstw domowych, co przyczyni się do coraz 

większej redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, 

2. dalszego wzrostu ilości surowców wtórnych zbieranych w sposób selektywny, celem 

osiągnięcia przez Gminę w przyszłych latach wymaganego poziomu przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, 

3. prowadzenia edukacji ekologicznej mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców 

w odniesieniu do: 
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• konieczności selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu 

odpadów komunalnych, aby ograniczyć ich składowanie oraz ewentualne ich 

przedostanie się do środowiska, 

• prawidłowej segregacji odpadów, z naciskiem na segregację tworzyw sztucznych i 

nie zanieczyszczania wysegregowanych frakcji m.in. odpadami zmieszanymi, 

• szkodliwości palenia odpadów w gospodarstwach domowych, 

bo tylko konsekwentne działanie i przybliżenie mieszkańcom tematyki prawidłowego 

postępowania z odpadami jest w stanie przynieść pożądany efekt; 

4. kontynuowania działań zmierzających do uszczelnienia systemu w odniesieniu do 

podmiotów, które nie złożyły deklaracji i nie wnoszą ciążących na nich opłat lub złożyły 

deklarację lecz liczba zadeklarowanych osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty jest 

niezgodna ze stanem faktycznym; 

5. kontynuowania działań w zakresie windykacji zaległości z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które przynoszą korzystne rezultaty; 

6. współpracy z podmiotami odbierającymi odpady komunalne oraz zarządcami 

nieruchomości wielorodzinnych niedopuszczalne jest bowiem aby mieszkańcy tych 

nieruchomości umieszczali odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe w 

miejscach posadowienia pojemników na odpady komunalne; 

7. zwiększenia nadzoru nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych przez kontrolę 

nieruchomości, na których powstają odpady.  

 

 

 

z up. Burmistrza 

                                               Joanna Bajcar 

            Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki 

           Gminnej i Ochrony Środowiska 


