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I. Podstawa, cel i zakres opracowania  

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Związku Celowego Gmin MG-6, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 Obowiązek opracowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za okres 

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). 

Zgodnie z art. 9tb ww. ustawy, który stanowi, że na podstawie sprawozdań złożonych przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych 

wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wójt, burmistrz, 

prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą 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 procesu 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,  

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. 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 

kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Związku Celowego Gmin MG-6.  

Do sporządzenia niniejszej analizy, oprócz wyżej wskazanych materiałów, wykorzystane 

zostały także raporty dotyczące m.in. ilości oraz rodzaju odpadów zebranych na terenie 

Związku Celowego Gmin MG-6 przez poszczególnych operatorów. Źródłem szeregu danych 

wykorzystanych w niniejszej analizie jest także własny system informatyczny „Wydra – 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zawierający dane dotyczące właścicieli 

nieruchomości objętych systemem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W analizowanym okresie nie dokonano zmian przepisów prawnych oraz lokalnych regulacji, 

mogących wpłynąć na zakres podmiotowy niniejszej analizy. Zarządzany przez Związek 

Celowy Gmin MG-6 system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje więc 
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wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe. W szczególności systemem tym 

objęte są nieruchomości wielorodzinne, gdzie zgodnie z art. 6h i 6m ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm.) 

deklaracje i opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszą odpowiednio spółdzielnia 

mieszkaniowa bądź wspólnota mieszkaniowa (niezależnie od tego, jaki jest status lokali w 

budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej bądź danej wspólnoty 

mieszkaniowej). 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zagadnienia ujęte w poszczególnych rozdziałach, 

dotyczące m.in.:  

 demografii gmin objętych Związkiem na tle bazy zbudowanej na podstawie złożonych 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

 ilości i struktury wytwarzanych odpadów na terenie Związku Celowego Gmin MG-6,  

 sposobu zagospodarowania odpadów,  

 ilości deklaracji wpływających do Biura Związku,  

 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, 

 potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  

 kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                              

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.  

1.  Wytyczne dla Związku Celowego Gmin MG-6 związane z realizacją gospodarki 

odpadami komunalnymi 

Podjęta w lutym 2013 r. uchwała Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 

Nr XV/47/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku 

Celowego Gmin MG-6 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz. 855) dokonała 

zmian w statucie Związku, na mocy której, Związek przejął od gmin – uczestników Związku 

zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

1.1 Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach i jego postanowienia 

Związek Celowy Gmin MG-6, którego uczestnikami jest pięć gmin wiejskich i jedna gmina 

miejska, uchwałą nr X/47/2020 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 18 

lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 

Celowego Gmin MG-6 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 571), uchwalił jednolity regulaminy 

utrzymania czystości i porządku dla gmin członkowskich Związku w zakresie odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych. 

Zgodnie z przyjętym regulaminem, właściciele nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zapewniają utrzymanie czystości 

i porządku na terenie nieruchomości poprzez selektywne zbieranie i przekazywanie do 

zagospodarowania, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, następujących 

rodzajów odpadów komunalnych:  

1) papieru, 
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2) szkła,  

3) tworzyw sztucznych, 

4) opakowań wielomateriałowych, 

5) metali, 

6) bioodpadów,  

7) odpadów niebezpiecznych, 

8) przeterminowanych leków, chemikaliów pochodzących z gospodarstw domowych, 

9) zużytej odzieży i tekstyliów, 

10) zużytych baterii i akumulatorów, 

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych, 

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw 

domowych,  

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z remontów 

przeprowadzanych we własnym zakresie w gospodarstwie domowym, 

14) zużytych opon z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t pochodzących  

z gospodarstw domowych, 

15) 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 igieł i strzykawek. 

Przedmiotowy regulamin ustala również minimalne wielkości pojemników dla właścicieli 

nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz niezamieszkałych.  

W 2020 roku na terenie całego Związku Celowego Gmin MG-6 funkcjonował system pięciu 

frakcji zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

1.2 Systemowe uchwały Związku Celowego Gmin MG-6  

W oparciu o regulacje zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

statut Związku, Zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG-6 podjęło szereg uchwał 

regulujących zasadnicze elementy systemu gospodarki odpadami, odnosząc te regulacje do 

wszystkich gmin członkowskich. 

W szczególności dokonano podziału obszaru działania na sektory gospodarki odpadami. Sektor 

I objął pięć gmin wiejskich, to jest Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn oraz Santok, 

natomiast miasto Gorzów Wlkp. zostało podzielone na dwa sektory:  

-  Sektor II, obejmujący dzielnice: Górczyn, Piaski, Dolinki oraz ulice okalające te dzielnice,  

- Sektor III, obejmujący dzielnice: Staszica, Osiedle Europejskie, Zawarcie, Zakanale, 

Centrum,  

wraz z ulicami okalającymi te dzielnice.  

Powyższy podział zapewnił, że poszczególne sektory nie różnią się w sposób istotny ilością 

osób  

i podmiotów, od których należy odbierać odpady komunalne. Podział ten stanowi podstawę 

organizowania przez Związek odrębnych postępowań przetargowych na obsługę systemu. 

Warto przy tym zaznaczyć, że podział na sektory o ustalonej wielkości pozwala na 

przystąpienie do przetargów także podmiotom o średniej wielkości. 

Uchwała systemowa Zgromadzenia Związku określiła wysokość opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sposób jej naliczania. Począwszy od 1 lipca 

2013 roku wysokość opłaty jest ustalana jako iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną 
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nieruchomość oraz stawki opłaty. W początkowym okresie, to jest do 1 lipca 2013 roku, 

ustalono zróżnicowane stawki opłaty, w zależności od sektora, rodzaju zabudowy oraz sposobu 

gromadzenia odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2019 r. do 31.03.2020 r. opłaty dla 

mieszkańców zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, przy 

zadeklarowaniu segregacji odpadów, wynosiły 15,00 zł od jednego mieszkańca, a w przypadku 

zadeklarowania braku segregacji odpadów wysokość opłaty wynosiła 22,00 zł od jednego 

mieszkańca, niezależnie od typu zabudowy. Natomiast od 01.04.2020 r. opłata dla mieszkańca 

zamieszkującego w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, przy zadeklarowaniu 

segregacji odpadów, wynosi 24,00 zł od jednego mieszkańca. Również od 01.04.2020 r. 

określono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości 48,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę zamieszkującą 

nieruchomość. Wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właściciela nieruchomości jednorodzinnej, który bioodpady stanowiące 

odpady komunalne kompostuje w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł. 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawki opłaty ustalone zostały w zależności od 

zastosowanego pojemnika na odpady. Zmiana wysokości stawek dla nieruchomości 

niezamieszkałych nastąpiła od stycznia 2018 r. i stawki te, obowiązywały również w 2020 

roku. 

Tabela 1. Zadeklarowanie segregacji odpadów (nieruchomości niezamieszkałe) - stawka za 

jeden pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów będących pozostałością po selekcji 

odpadów komunalnych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Zadeklarowanie segregacji odpadów - stawka za jeden pojemnik przeznaczony 

do gromadzenia odpadów selektywnie gromadzonych: 

 

POJEMNOŚĆ 
WYSOKOŚĆ 

OPŁATY 

60 l 10 zł 

80 l 12 zł 

120 l 16 zł 

240 l 32 zł 

660 l 86 zł 

POJEMNOŚĆ 
WYSOKOŚĆ 

OPŁATY 

60 l 40 zł 

80 l 55 zł 

120 l 70 zł 

240 l 140 zł 

660 l 300 zł 

1100 l 500 zł 

2200 l 1 000 zł 

Za każde 100 l pojemności 

kontenerów o pojemności 

poczynając od 2,5 m3 

50 zł 
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1100 l 150 zł 

2200 l 290 zł 

Za każde 100 l pojemności 

kontenerów o pojemności 

poczynając od 2,5 m3 

15 zł 

Tabela 3. Zadeklarowanie braku segregacji odpadów – możliwość taka była do 31.03.2020 r., 

gdyż od 1 kwietnia 2020 r. na terenie całego Związku nie ma możliwości 

gromadzenia odpadów nieselektywny  - pojemnik o pojemności oraz stawka opłaty 

wynosi do 31.03.2020 r. wynosiła:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Demografia gmin - uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 

Uczestnikami Związku Celowego Gmin MG-6 jest 5 gmin wiejskich powiatu gorzowskiego: 

Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, oraz gmina miejska Gorzów Wlkp. 

Opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie ze stanem na 30 czerwca 

2020 r. 1 Sektor I (gminy wiejskie ) zajmuje obszar  889 km²,  gdzie liczba mieszkańców 

wynosiła 41 503 osób. Natomiast miasto Gorzów Wlkp. zajmuje obszar 86 km2, a liczba 

mieszkańców wyniosła 123 341 osób. 

System elektroniczny, w którym rejestrowane są składane do Związku deklaracje o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec grudnia 2020 r. wykazywał 33 

738 osoby na obszarze Sektora I (liczba płatników opłaty wynosiła łącznie 12 311). Na liczbę 

płatników składa się  11 727 nieruchomości zamieszkałych, 5 nieruchomości sezonowych oraz 

579 nieruchomości niezamieszkałych. Na obszarze Sektora II oraz Sektora III obejmującego 

Gorzów Wlkp. łącznie zarejestrowanych było (na podstawie złożonych deklaracji) 99 510 

osób, przy liczbie płatników opłaty wynoszącej łącznie 9 766. Na liczbę płatników Sektora II 

składa się 3 050  nieruchomości zamieszkałych oraz 623 nieruchomości niezamieszkałych. W 

Sektorze III ujęto 4 829 nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych 

w ilości 1 264. 

 

 
1 Stan według Głównego Urzędu Statystycznego, którym należy posługiwać się w 2021 roku, jest ustalany                      

na podstawie danych z dnia 30 czerwca 2020 r.  

POJEMNOŚĆ 
WYSOKOŚĆ 

OPŁATY 

60 l 45 zł 

80 l 60 zł 

120 l 80 zł 

240 l 140 zł 

660 l 350 zł 

1100 l 550 zł 

2200 l 1 000 zł 

Za każde 100 l pojemności 

kontenerów o pojemności 

poczynając od 2,5 m3 

50 zł 
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2.1. Ludność zgodnie ze złożonymi deklaracjami na tle danych Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Zgodnie z posiadanymi danymi w systemie elektronicznym ujętych było 133 248 osób, to jest  

o 31 596 osób mniej, niż wynika to z danych GUS według stanu na dzień 30 czerwca 2020 

roku   

(164 844 osoby). Różnica, stanowiąca około 24 %,  może składać się z dwóch elementów. 

Pierwszy z nich to trudna do oszacowania skala trwałej i tymczasowej migracji osób poza 

miejsce zamieszkania, w związku z podjęciem pracy lub nauki. Można jedynie, opierając się o 

dane ogólnopolskie, szacować, że w rejonie przygranicznym wskaźnik w miarę trwałej 

migracji może wynosić pomiędzy 8 a 12 punktów procentowych. Drugi to ujemny wskaźnik 

przyrostu naturalnego, wpływający na stałe zmniejszanie się liczby mieszkańców w 

poszczególnych regionach kraju. Nie tłumaczy to jednak w całości takiej różnicy pomiędzy 

danymi statystycznymi a danymi ujętymi w systemie elektronicznym Związku. Należy więc 

założyć, że nie wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące na danej nieruchomości zostały ujęte 

w składanych do Związku deklaracjach. Szacujemy, że wynikająca z tego liczba osób waha się 

pomiędzy 10 a 12 tysiącami. Mając to na uwadze Biuro Związku podejmuje stałe działania 

zmierzające do zidentyfikowania jak największej liczby zobowiązanych do złożenia deklaracji 

oraz ponoszenia wynikających z nich opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wykorzystywane są w tym celu między innymi dane (geodezyjne, ewidencji ludności itp.) z 

urzędów gmin. Od roku 2017 wykorzystywane są dane geodezyjne (ewidencja gruntów 

i nieruchomości). Związek na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

pozyskuje od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. dane o 

zużyciu wody przez poszczególne nieruchomości w celu weryfikacji posiadanych przez 

Związek danych. W celu identyfikacji osób, Związek uzyskał od ministerstwa cyfryzacji 

decyzję na wykorzystanie danych z rejestru PESEL, niestety w roku 2020 nie było możliwości 

technicznych uruchomienia tego łącza, natomiast w roku 2021 wykorzystuje już się ten zasób 

danych, co przyspiesza wszelkie sprawy związane z windykacją należności i  dodatkowo 

uszczelnia system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analiza stanu ludności ujętej w posiadanej bazie (wykorzystując dane GUS z 30.06.2020 r.) 

wykazała,  

iż liczba nie ujętych w deklaracjach osób i jej relacja do liczby statystycznej jest zróżnicowana                            

w poszczególnych jednostkach samorządowych, objętych zasięgiem działania Związku. 

Najmniejsze różnice uzyskano w przypadku Kłodawy (19%), a największe w przypadku 

Lubiszyna (28%).  Szczegółowe zestawienie zawiera Tabela 4 oraz przedstawia Wykres 1.  

Tabela 4. Liczba osób wykazanych w złożonych deklaracjach w okresie od stycznia do grudnia 

2020 r. 

Gmina/Miasto 

Liczba ludności 

Zgodnie ze 

złożonymi 

deklaracjami 

Główny Urząd 

Statystyczny 
Różnica % różnicy 

Bogdaniec 5 625 7 109 1 484 26% 

Deszczno 8 099 10 039 1 940 24% 

Kłodawa 7 328 8 723 1 395 19% 

Lubiszyn 5 386 6 898 1 512 28% 

Santok  7 300 8 734 1 434 20% 

Miasto Gorzów Wlkp.  99 510 123 341 23 831 24% 

RAZEM 133 248 164 844 31 596 24% 
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Wykres 1. Zestawienie danych GUS w porównaniu do zawartości złożonych deklaracji.  
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Tabela 5. Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. 

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

ZA ROK 2020 

  SEKTOR 1 SEKTOR 2 SEKTOR 3 RAZEM 

styczeń  276 238 271 785 

luty 372 285 425 1082 

marzec 2412 771 967 4150 

kwiecień 3013 1190 2218 6421 

maj 638 412 463 1513 

czerwiec 487 312 459 1258 

lipiec 518 402 557 1477 

sierpień 306 234 373 913 

wrzesień 264 191 321 776 

październik 209 198 294 701 

listopad 174 166 287 627 

grudzień 323 299 529 1151 

 Łącznie 8992 4698 7164 20854 

SUMA DEKLARACJI ZŁOŻONYCH W 2020 ROKU 20854 
 

3. Deklarowany przez mieszkańców sposób gromadzenia odpadów komunalnych 

Od 1 kwietnia 2020 r. na terenie całego Związku obowiązuje gromadzenie odpadów w sposób 

selektywny. Wszyscy mają obowiązek segregować odpady – nie ma możliwości zaznaczenia 

w deklaracji braku segregacji. W związku z tym, właściciele nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych, którzy do 31 marca 2020 r. wybrali brak segregacji zostali zobligowani do 

złożenia nowych deklaracji. 
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4. Analiza ilościowo - jakościowa odpadów na terenie Związku  

Bardzo istotną kwestią jest masa oraz struktura odpadów zebranych na terenie Związku, gdyż 

na jej podstawie kształtowany jest system gospodarowania odpadami komunalnymi. Z danych 

uzyskanych od operatorów wynika, że na przestrzeni 2020 r. łącznie zebrano 60 647,979 Mg 

odpadów komunalnych, z czego 38 823,477 Mg tj. 64% stanowią zmieszane odpady 

komunalne o kodzie 20 03 01. W dalszej kolejności są to bioodpady 16 %, odpady 

wielkogabarytowe 5%, odpady tworzyw sztucznych i metali 6%, odpady ze szkła 4%, papier 

4%. 

Procentowy udział poszczególnych strumieni odpadów zebranych w okresie od stycznia do 

grudnia 2020 r. zaprezentowano poniżej na Wykresie 2. 

Wykres 2. Procentowy udział odpadów zebranych w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. 
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4.1 Zmieszane odpady komunalne  

Według danych operatorów w 2020 roku zebrano łącznie 38 823,477 Mg odpadów 

zmieszanych o kodzie 20 03 01. Masę zebranych zmieszanych odpadów komunalnych w 

poszczególnych półroczach na terenie gmin członkowskich ilustruje Tabela 6. 

 

Tabela 6. Masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych w I i II półroczu 

funkcjonowania systemu w poszczególnych gminach członkowskich w 2020 roku. 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

Gmina/ Miasto I półrocze 2020 r. II półrocze 2020 r. RAZEM 

Bogdaniec 850,640 896,960 1 747,600 

Deszczno 1 199,935 1 161,160 2 361,095 

Kłodawa 963,154 945,820 1 908,974 

Lubiszyn 766,063 677,980 1 444,043 

Santok 1 014,779 903,100 1 917,879 

Gorzów Wlkp. 14 088,980 15 354,906 29 443,886 

RAZEM: 18 883,551 19 939,926 38 823,477 
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Podstawowym elementem wpływającym na zróżnicowanie masy odpadów zebranych  

w poszczególnych gminach jest liczba ludności. Nie bez wpływu pozostaje także rodzaj 

zabudowy, rozproszenie gospodarstw, zamożność mieszkańców itp.  Masa zebranych odpadów 

podlega fluktuacji  także w zależności od pory roku. Z zestawienia wynika, iż w II półroczu 

2020 r. masa wytworzonych odpadów jest większa o 1 056,375 Mg, niż w pierwszym półroczu.  

Analizie poddano także ilość odpadów odebranych w poszczególnych miesiącach 2020 r.  

Wyniki zaprezentowano na wykresie poniżej. 

 

Wykres 3. Masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Mg od 

stycznia do grudnia 2020 r. 

 

 

Zauważamy znaczny spadek masy odbieranych odpadów komunalnych w miesiącach maj i 

sierpień, podczas gdy najwyższy tonaż widoczny jest w miesiącach styczeń oraz grudzień. 

Analizy dokonano również zestawiając ilości odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w 

podziale na poszczególne sektory Związku – Tabela 7.  

 

Tabela 7.  Zestawienie odpadów o kodzie 20 03 01 w roku 2020 w poszczególnych sektorach 

Związku Celowego Gmin MG-6. 

Zestawienie odpadów o kodzie 20 03 01 w roku 2020 na Sektorach 

Sektor I półrocze 2020 r. II półrocze 2020 r. RAZEM 

SEKTOR I 4 794,571 4 585,020 9 379,591 

SEKTOR II 6 967,800 7 121,180 14 088,980 

SEKTOR III 7 603,666 7 751,240 15 354,906 

RAZEM: 19 366,037 19 457,44 38 823,477 
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4.2 Odpady selektywnie zbierane według ich rodzaju  

Dla zobrazowania zróżnicowania strumieni odpadów selektywnie gromadzonych dokonano 

zestawienia danych także z poszczególnych sektorów, co ilustruje poniższy wykres.  

Wykres 4. Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych w I i II półroczu 2020 r. 
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SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR IIIPowyższe dane potwierdzają wcześniejsze obserwacje dotyczące ilości odbieranych 

bioodpadów, ich masa we wszystkich trzech sektorach jest dominująca wśród wszystkich 

odpadów selektywnie odbieranych i wynosi łącznie 10 000,510 Mg. W dalszej kolejności są to 

gabaryty  3 114,616 Mg, tworzywa sztuczne 3 822,844 Mg, szkło 2 391,208 Mg, oraz papier     

2 460,990 Mg.  

Szczegółowe dane na temat odpadów selektywnie zebranych w  gminach wiejskich zawiera 

Tabela 8. 

Tabela 8. Masa (Mg) odpadów selektywnie zebranych w gminach wiejskich w roku 2020 r. 

GMINA PAPIER
TWORZYWA 

SZTUCZNE
SZKŁO OPONY LEKI BIOODPADY GABARYTY ZSEiE RAZEM

Bogdaniec 66,300 193,540 136,900 2,160 0,027 527,570 147,456 0,000 1 073,953

Deszczno 94,383 296,396 224,688 0,000 0,225 864,900 211,780 0,000 1 692,372

Kłodawa 120,025 262,725 206,948 0,000 0,108 933,620 173,470 0,000 1 696,896

Lubiszyn 61,905 194,610 141,940 2,760 0,000 490,060 115,200 2,220 1 006,475

Santok 92,657 248,385 194,264 2,210 0,000 725,320 146,050 2,064 1 408,886

RAZEM 435,270 1 195,656 904,740 7,130 0,360 3 541,470 793,956 4,284 6 882,866
 

 

Udział bioodpadów w masie odpadów selektywnie zebranych w poszczególnych gminach 

wahał się od 49% w Bogdańcu do 55% w Kłodawie. Natomiast w odniesieniu do tworzyw 

sztucznych wskaźnik procentowy wahał się od 15% w Kłodawie do 19% w Lubiszynie. Warto 

przy tym zwrócić uwagę na fakt, że opony zostały zebrane jedynie z terenu gmin: Bogdaniec, 
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Lubiszyn i Santok, natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny został odebrany tylko 

z gmin: Lubiszyn i Santok. 

W gminach wiejskich największy odsetek odpadów komunalnych stanowią bioodpady            

(3 541,470 Mg, 51%), a w dalszej kolejności tworzywa sztuczne (1 195,656 Mg, 17%) oraz 

szkło (904,740 Mg, 13%).  

Także w przypadku Gorzowa Wlkp. udział masy selektywnie zebranych bioodpadów jest 

najwyższy (przy masie 6 459,040 Mg stanowi to 43% odpadów selektywnie gromadzonych). 

W dalszej kolejności są to  tworzywa sztuczne 2 627,188 Mg (18%), gabaryty 2 320,660 Mg 

(16%), papier 2 025,720 (14%), szkło 1 486,468 Mg (10%).  

 

Tabela 9. Masa (Mg) odpadów selektywnie zebranych w Gorzowie Wlkp. w roku 2020 r. 

 

Gorzów 

Wielkopolski
PAPIER

TWORZYWA 

SZTUCZNE
SZKŁO OPONY LEKI BIOODPADY GABARYTY ZSEiE RAZEM

Mg 2 025,720 2 627,188 1 486,468 11,880 4,044 6 459,040 2 320,660 6,636 14 935,000
 

4.3 Działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Na  terenie  Związku  Celowego Gmin MG-6 funkcjonuje 1 Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. 

Wykres nr 5 poniżej przedstawia sumę odpadów zebranych w PSZOK w 2020 roku. 

Wykres 5. Ilość zebranych odpadów w PSZOK w poszczególnych miesiącach 2020 roku 

w [Mg].  
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4.4 Wprowadzenie ulgi za posiadanie przydomowego kompostownika 

Zgodnie z zapisem art. 6 k § 4a ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę o zwolnieniu z części opłaty właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkiem jednorodzinnym kompostującym 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wielkość kwoty 

ulgi ustalona została zgodnie z proporcjonalnym zmniejszeniem kosztów odbioru 

i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych – wprowadzono zwolnienie w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości 

jednorodzinnej, który bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostuje w kompostowniku 

przydomowym w wysokości 5,00 zł. 

Tabela 10. Liczba deklaracji z ulgą, oraz wartość ulgi z podziałem na poszczególne gminy. 

ROK GMINA kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Bogdaniec 361 373 381 383 384 390 394 395 395

Deszczno 488 525 534 544 551 561 565 568 570

Kłodawa 378 395 415 418 417 425 424 423 420

Lubiszyn 375 391 400 405 403 409 410 412 443

Santok 397 415 421 429 430 437 437 438 414

Gorzów Wlkp. 362 380 373 382 387 389 405 408 414

2361 2479 2524 2561 2572 2611 2635 2644 2656

11 805,00 zł   12 395,00 zł   12 620,00 zł   12 805,00 zł   12 860,00 zł   13 055,00 zł   13 175,00 zł   13 220,00 zł   13 280,00 zł   

Liczba deklaracji z ulgą, oraz wartość ulgi z podziałem na poszczególne gminy

2020

RAZEM

WIELKOŚĆ ULGI  

5. 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. 

Odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Celowego Gmin MG-6 

niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne przekazywane były do zagospodarowania 

w następującej instalacji: 

− INNEKO Sp. z o.o.,. ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Celowego Gmin MG-6 bioodpady 

przekazywane były do zagospodarowania w następującej instalacji: 

− INNEKO Sp. z o.o.,. ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. 

6. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

Wymogi nałożone przez ustawodawcę w zakresie organizacji punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, a także analiza otoczenia w zakresie systemu gospodarki odpadami 

wykazała, że istnieje potrzeba inwestycyjna, która przyczyni się do wzrostu poziomu 

selektywnej zbiórki na terenie Związku poprzez rozbudowę systemu o sieć PSZOK-ów wraz z 

prowadzoną akcją edukacyjną i promocyjną. Jest to istotne tym bardziej, że w gminach 

Związku w zasadzie nie można obecnie mówić o systemie takich punktów. Elementem 
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uzupełniającym inwestycję budowy PSZOKów będą pojemniki podziemne, pół-podziemne 

oraz obudowy pojemników, zlokalizowane na obszarze gmin członkowskich Związku. 

W 2019 roku Związek złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

– Lubuskie 2020. Tytuł projektu: Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych na terenie gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami 

uzupełniającymi. 

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu, budowie oraz wyposażeniu 7 PSZOK po jednym 

dla Gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok oraz 2 dla Miasta Gorzów Wlkp. 

Elementem uzupełniającym będzie budowa pojemników podziemnych i półpodziemnych oraz 

obudów pojemników-zgodne z kierunkami działań w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadów podejmowanych dla osiągnięcia 

celów (WPGO) w inwestycje polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury 

technicznej w zakresie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.  

Umowa na dofinansowanie niniejszego projektu została podpisana w 2020 roku, całkowita 

wartość projektu wynosi 7 414 562,99 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 4 446 988,78 zł. 

Projekt jest dofinansowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, OSI 

Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.2 – Gospodarka odpadami. Realizację 

projektu zaplanowano na lata 2020-2022. 

Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., oraz Gmin: Bogdaniec, 

Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok. 

W Gorzowie powstaną 2 PSZOKi, 8 gniazd pojemników półpodziemnych i 1 gniazdo 

pojemników podziemnych na tzw. „Kwadracie”. W Gminach ościennych po 1 PSZOKu na 

gminę oraz estetyczne obudowy dla gniazd pojemników ustawionych w przestrzeni publicznej 

(w sumie 40 takich gniazd), na działkach wskazanych przez samorządy. 

Cele szczegółowe projektu to głównie: 

• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie, w stosunku do ilości tych odpadów 

wytwarzanych w poprzednich latach, 

• ułatwienie dostępności do punktu selektywnego zbierania, 

• umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego przekazywania odpadów, 

• przeciwdziałanie mieszaniu zbieranych selektywnie odpadów, 

• zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnego zbierania odpadów, 

• podniesienie komfortu życia mieszkańców przedmiotowych gmin, 

• rozwój selektywnego zbierania odpadów na terenach Gmin Bogdaniec, Deszczno, 

Kłodawa, Lubiszyn i Santoka oraz Miasta Gorzowa Wlkp., 
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• zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów, 

• zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych na terenie przedmiotowych gmin, 

• zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk”, 

• kształtowanie proekologicznej postawy mieszkańców, 

• poprawa stanu środowiska terenów objętych projektem. 

7. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych  

Realizując obowiązki ustawowe, wynikające zapisu art. 6d ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości                         

i porządku w gminach, Związek Celowy Gmin MG-6 zorganizował odrębne przetargi na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZCG MG-6, odpowiednio do 

podziału obszaru na  sektory gospodarki odpadami. W roku ubiegłym kontynuowana była 

realizacja przetargów zorganizowanych dla sektora I, II oraz III.  

Sektor I – gminy wiejskie – od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. obsługę prowadziła 

firma: ENERIS SUROWCE S.A., od 1 kwietnia 2020 r. w postępowaniu przetargowym 

wyłoniono operatora systemu – konsorcjum firm INNEKO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. oraz PHU 

KOMUNALNIK - Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

Sektor II – część miasta Gorzowa Wlkp. – od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. obsługę 

prowadziła firma ENERIS SUROWCE S.A., od 1 kwietnia 2020 r. w postępowaniu 

przetargowym wyłoniono operatora systemu – konsorcjum firm INNEKO Sp. z o.o. Gorzów 

Wlkp. oraz PHU KOMUNALNIK - Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

Sektor III – część miasta Gorzowa Wlkp. – od 1 stycznia 2019 r. do 18 marca 2020 r. obsługę 

prowadziło konsorcjum firm: LAGUNA-INNEKO, od 19 marca 2020 r. w postępowaniu 

przetargowym wyłoniono operatora systemu – konsorcjum firm INNEKO Sp. z o.o. Gorzów 

Wlkp. oraz PHU KOMUNALNIK - Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.    

 

Tabela 11. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku.  

 
Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych: 

Dochód 45.222.144,84 zł 

Wydatek 43 801 382,56 zł 

w tym wydatki na obsługę administracyjną 2 942 229,45 zł 

w tym tworzenie i utrzymanie punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych   
289 664,07 zł 
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8. Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających 

biodegradacji 

 

Tabela 12. Informacja o osiągniętych przez Związek Celowy Gmin MG-6 wymaganych 

poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

 

2020

wymagany: 50%

70%

2020

wymagany: 70%

75%

16 lipca 2020

dopuszczalny: 35%

17%

Informacja o osiągniętych przez Związek Celowy Gmin MG-6 wymaganych poziomach 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania

Poziom osiągnięty przez 

Związek Celowy Gmin MG-6

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady 

budowlane                                                     

i rozbiórkowe

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu wynika z art. 3  ust.  2  pkt.  9  lit.  c  ustawy                                                                  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1439 ze zm.).

Papier, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło

Poziom osiągnięty przez 

Związek Celowy Gmin MG-6

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Dopuszczolny poziom masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania w stosunku do 

masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. [%]

Poziom osiągnięty przez 

Związek Celowy Gmin MG-6  
 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach, gminy zobowiązane są do 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. Osiągnięte poziomy oblicza się zgodnie ze wzorem wynikającym z 

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

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W rozporządzeniu 

podane zostały poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania jakie gmina zobowiązana jest osiągnąć w kolejnych latach. 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do składowania 

dla roku 2020 wynosi  35%. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą w roku 2020 odpowiednio:  

− papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 50%,  

− inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 70%.  
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9. 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. 

Nie stwierdzono takich przypadków w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 

 

II. Wnioski końcowe  

1. Sformułowane w roku 2017 zalecenia odnośnie stworzenia dla wszystkich gmin 

członkowskich jednolitego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostały 

zrealizowane. W roku 2020 uchwalono jednolity regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie gmin członkowskich Związku w zakresie odpadów komunalnych, regulamin 

utrzymania czystości i porządku nie różnicuje systemu, ustanawia jednakowe standardy we 

wszystkich gminach. 

2. Najbliższe działania Związku powinny koncentrować się na minimalizowaniu ilości 

odpadów wytworzonych przez mieszkańców. W  tej  kwestii,  tylko  systematyczna  

edukacja  coraz  szerszych  grup  społecznych  może przynieść  wymierne  korzyści.  

Wyrobienie  stałych  nawyków  związanych  z  nabywaniem produktów, konsumpcją 

a w konsekwencji z postępowaniem z odpadami jest zadaniem, które będzie  miało  wpływ  

na  koszty  całego  systemu  i  jednostkowe  koszty  odbioru i zagospodarowania zebranych 

odpadów. Wymagać to będzie między innymi kontynuowanie kampanii informacyjno-

edukacyjnej, adresowanej do wszystkich mieszkańców i zarządców nieruchomości na 

obszarze działania Związku (kampanii długofalowej, kontynuowanej także w kolejnych 

latach). 

3. Należy kontynuować działania zmierzające do dalszego uszczelniania systemu, nie tylko 

z punktu widzenia pozyskiwanego strumienia odpadów komunalnych, ale także w 

odniesieniu do podmiotów oraz liczby osób, które nie złożyły deklaracji oraz nie wnoszą 

ciążących na nich opłat. Kontynuowanie działań w zakresie windykacji, które przynoszą 

korzystne rezultaty. Kolejnym etapem działań uszczelniających system i poprawiających 

jego skuteczność powinny być kontrole w zakresie prowadzenia prawidłowej segregacji 

odpadów komunalnych „u źródła”. Ich następstwem w pierwszej kolejności powinny być 

działania upominawcze i edukacyjno-informacyjne. 

4. W dalszym  ciągu  obserwowane  jest  zjawisko  wystawiania  odpadów  

wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej, zamiast wywożenia ich na PSZOK. 

Mimo szerokiej kampanii edukacyjnej  informacyjnej, a także współpracy ze Strażą Miejską 

oraz Zarządcami nieruchomości, w tych aspektach nie wykształciły się jeszcze w pełni 

odpowiednie postawy mieszkańców. 

5. Konieczne jest dalsze prowadzenie działań kontrolnych, zarówno  operatora  sytemu  jak 

i wszystkich jego uczestników. 
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