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I. WSTĘP
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakres
przedmiotowy analizy jest zgodny z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanym przez gminę, na podstawie art. 9g
ust. 1 i 3 w/w ustawy.

II. ZAGADNIENIA OGÓLNE –
Lubniewice

Gospodarka komunalna na terenie Gminy

1. W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych na terenie
Gminy Lubniewice odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług
zadania realizowane były przez:
a) Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin,
b) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin,
c) Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 19, 66400 Gorzów Wlkp.,
d) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS Plus” Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064
Plewiska, Oddział w Glisno 44, 69-210 Lubniewice.
2. Od 1.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
obowiązuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych realizowany przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (ZUK)
w Sulęcinie. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa
została zawarta na pół roku tj. od 1.07.2013r. do 31.12.2013r. W miesiącu styczniu
2014r. odpady były odbierane również przez firmę ZUK w ramach zlecenia z „wolnej
ręki” z powodu nierozstrzygnięcia przetargu. Gmina Lubniewice ponownie
przeprowadziła nowy przetarg na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na okres 2 lat. W przetargu wzięło udział dwóch oferentów. Po
wybraniu najkorzystniejszej oferty została podpisana umowa z Zakładem Usług
Komunalnych Sp. z o. o. w Sulęcinie, ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin na okres 2 lat tj.
od 01.02.2014r. do 31.01.2016r.
3. Odpady komunalne z terenu gminy Lubniewice odbierane są w postaci zmieszanej
i selektywnej. Zmieszane oraz segregowane odpady komunalne mogą być
przekazywane wyłącznie do regionalnych instalacji przekształcania odpadów
komunalnych w przypadku gminy Lubniewice jest to Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Długoszynie (ZUOK Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin). Odbiór
zmieszanych odpadów komunalnych następuje z częstotliwością co 2 tygodnie
z nieruchomości zamieszkałych.
Zbiórka papieru, szkła, tworzyw sztucznych odbywa się na dwa sposoby:
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a) w systemie pojemnikowym, który obejmuje swym zasięgiem zabudowę
wielorodzinną (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe) oraz
jednorodzinną. Odbiór tzw. segregacji (posegregowane surowce wtórne – papier,
tektura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe) następuje raz na dwa tygodnie
przez firmę odbierającą odpady komunalne,
b) w systemie workowym (worek zielony) i pojemnikowym następuje odbiór szkła
i opakowań szklanych:
- zabudowa wielorodzinna – system pojemnikowy,
- zabudowa jednorodzinna – system workowy (worek zielony)
Ten rodzaj odpadów jest odbierany raz w miesiącu (ostatnie piątki miesiąca) przez
firmę odbierającą odpady komunalne.
c) odpady biodegradowalne w systemie pojemnikowym (brązowy pojemnik), tzn.
odpady po owocach i warzywach, obierki, kwiaty doniczkowe, zwiędłe kwiaty, fusy po
kawie i herbacie, skoszona trawa i chwasty, liście, trociny itp. odbierane są raz na dwa
tygodnie oraz w miesiącach letnich (tj. czerwiec, lipiec, sierpień) co tydzień - od osób,
które zadeklarowały brak kompostownika.
4. Na terenie Gminy Lubniewice ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się
również odpady problemowe tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, szkło
opakowaniowe oraz szkło budowalne (z wyłączeniem szkła zbrojonego), lampy
fluoroscencyjne, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, zużyte opony,
gruz budowlany, odzież i tekstylia. Do przyjmowania tego rodzaju odpadów i ich
okresowego magazynowania przeznaczony jest Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w ZUOK Długoszyn, czynny od wtorku do
piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy. Powyższe odpady mogą być dostarczone we
własnym zakresie i na własny koszt przez Mieszkańców Gminy Lubniewice do PSZOK
w Długoszynie. Zgodnie z umową odpady są przyjmowane nieodpłatnie od
mieszkańców. Dwa razy do roku na terenie Gminy Lubniewice organizowana jest
również zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. W 2013r. taka zbiórka odbyła się w drugiej połowie sierpnia.

Źródła powstawania odpadów komunalnych
1. Pojęcie odpadów komunalnych zdefiniowane zostało w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy
o odpadach. Zgodnie z tym przepisem są to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych. Ponadto zmieszane odpady komunalne
pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane
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czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczny ich
właściwości. Do źródeł powstawania odpadów komunalnych zalicza się:
gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury (usługi, handel, szkolnictwo,
rzemiosło oraz sektor gospodarczy – nie objęte w gminie Lubniewice nowym
systemem gospodarowania odpadów). Na podstawie deklaracji od mieszkańców oraz
danych Ewidencji Ludności Gminy Lubniewice systemem objętych zostało ok. 909
gospodarstw domowych (stan na dzień 31.12.2013r.). Zbiórkę selektywną
zadeklarowało ok. 56% właścicieli gospodarstw domowych. W sposób
niesegregowany zbiórkę prowadziło ok. 44% gospodarstw domowych. Odnotowano,
że 48 nieruchomości jest niezamieszkiwanych na stałe przez właścicieli.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w 2012 oraz
2013 roku.
Na podstawie sprawozdań otrzymywanych kwartalnie od firm odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubniewice w 2012 i 2013 roku
odebrano następujące odpady:
Tab. 1. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych
w 2012 roku.
Kod odebranych
odpadów
komunalnych
20 03 01

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

Masa odebranych odpadów
komunalnych
[Mg]
471,2

19 12 12
20 03 07
20 01 01
17 01 01
17 01 07
17 01 02
17 04 05
15 01 01

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów
Odpady wielkogabarytowe
Papier i tektura
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego
Gruz ceglany
Żelazo i stal
Opakowania z papieru i tektury

459,4
5,6
1,4
0,44
11,52
3,72
0,6
31,28

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

17,08

15 01 04

Opakowania z metalu

0,13

15 01 07

Opakowania ze szkła

21,8

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

W 2012 roku na terenie Gminy Lubniewice zebrano 471,2 Mg odpadów komunalnych, w tym
459,4 Mg odpadów to pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do
składowania.
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Tab. 2. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych
w 2013 roku.
Kod odebranych
odpadów komunalnych
20 01 01
20 03 01
19 12 12
20 03 07
20 01 35*
20 01 10
20 01 40
17 01 07
17 01 01
17 01 02
17 04 05
15 01 01
15 01 07
15 01 02
15 01 04

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
Papier i tektura
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
Odzież
Metale
Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
Gruz ceglany
Żelazo i stal
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali

Masa odebranych odpadów
komunalnych
[Mg]
0,4
609,5
317,5
11,4
0,8
0,1
1,1
8,9
6,5
6
1,8
30,1
14,2
31
4,6

W 2013 roku na terenie gminy Lubniewice zebrano 609,5 Mg odpadów komunalnych, w tym
317,5 Mg odpadów to pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do
składowania.

Tab. 3. Informacja o poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 roku.

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

15 01 01
15 01 02
15 01 07
15 01 04

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Opakowania z metalu

Łączna masa
zebranych odpadów
[Mg]

31,84
17,01
23,14
1,07
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Masa odpadów
poddanych
recyklingowi
[Mg]
28,94
15,61
20,14
1,07

Masa
odpadów
przygotowa
nych do
ponownego
użycia
[Mg]
2,9
1,4
3,0
0

Tab. 4. Informacja o poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 roku.
Łączna masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]
32,7

Masa odpadów
poddanych
recyklingowi
[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia
[Mg]

31,7

0,0

31,1

30,8

0,0

Opakowania ze szkła

16,8

16,8

0,0

15 01 04

Opakowania z metali

4,6

4,6

0,0

20 01 01

Papier i tektura

0,4

0,4

0,0

20 01 40

Metale

1,1

1,1

0,0

Kod odebranych
odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

15 01 07

Tab. 5. Informacja o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2012r.

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

20 02 01
15 01 01

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji
Opakowania z papieru i tektury

15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
20 01 01
Papier i tektura
Łączna masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji [Mg]

Sposób
zagospodarowania6)
Masa odpadów komunalnych
odpadów
ulegających biodegradacji
komunalnych
nieprzekazanych do
ulegających
składowania na składowisku
biodegradacji
odpadów
nieprzekazanych do
[Mg]
składowania na
składowisku
odpadów
1,2
kompostowanie
15,0
Recykling
materiałowy
2,9
R15
1,4
R15

20,50

Tab. 6. Informacja o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013r.
Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
Sposób zagospodarowania odpadów
nieprzekazanych do
komunalnych ulegających
składowania na składowiska
biodegradacji nieprzekazanych do
odpadów
składowania na składowiska odpadów
[Mg]

Kod odebranych odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

22,8

Kompostowanie
(w procesie R3)

20 01 08

Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji

0,9

Kompostowanie
(w procesie R3)
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15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

18,9

Recykling materiałowy

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

1,4

Recykling materiałowy

20 01 01

Papier i tektura

0,4

Recykling materiałowy

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

9,8

Recykling materiałowy

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]

54,2

W 2013 roku zebrano na terenie Gminy Lubniewice 23,7 Mg odpadów ulegających biodegradacji
(zielonych) natomiast w 2012 roku ich ilość wynosiła 1,2 Mg. Sposób ich zagospodarowania to
kompostowanie.

III. OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
Na terenie Gminy Lubniewice nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.
W 2013r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.

Liczba mieszkańców.
a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r. – 3154 osób,
b) Systemem objęto: 2164 mieszkańców, zebrano 909 deklaracji,
c) Do 67 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, (którzy nie złożyli deklaracji
w wyznaczonym terminie) wysłano wezwania do złożenia deklaracji.

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania odbieranych z terenu Gminy.
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1) W III i IV kwartale 2013r. w ramach działania nowego systemu – Zakład Usług
Komunalnych w Sulęcinie odebrał łącznie z terenu Gminy Lubniewice 342,4 Mg odpadów
komunalnych w tym:
- papier i tektura – 12,2 Mg
- tworzywa sztuczne – 17,26 Mg
- szkło – 5,9 Mg
- odpady biodegradowalne – 22,96 Mg
- zmieszane – 284,08 Mg
2) W III i IV kwartale 2013r. masa odpadów zebranych z Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Długoszynie:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 0,82 Mg
- leki: 0,0002 Mg
- odzież: 0,16 Mg
- odpady wielkogabarytowe: 9,8 Mg

Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2012 i 2013 roku i latach
następnych.
1. Odpady ulegające biodegradacji.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy tych odpadów przekazywanych do składowania,
przewidziano poziomy ograniczenia masy odpadów przekazywanych do
składowania, które to gminy muszą osiągnąć w kolejnych latach.
Tab. 7. Informacja o dopuszczalnym poziomie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w poszczególnych latach.
Lata
2012r.
16 lipca 2013r.
2014r.
2015r.
2016r.
2017r.
2018r.
2019r.
16 lipca 2020r.

Poziom masy odpadów
75%
50%
50%
50%
45%
45%
40%
40%
35%

Tab. 8. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania osiągnięty przez gminę Lubniewice 2012r.
IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM REDUKCJI MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYH BIODEGRADACJI KIEWROWANYCH DO SKŁADOWANIA

66,9%
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Tab. 9. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania osiągnięty przez gminę Lubniewice 2013r.
IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

46,4%

2. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych poziomy, które to
muszą osiągnąć gminy w kolejnych latach przedstawia tabela poniżej:
Tab. 10. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych do osiągniecia przez gminy w kolejnych latach.

Lata
2012r.
16 lipca 2013r.
2014r.
2015r.
2016r.
2017r.
2018r.
2019r.
16 lipca 2020r.

Poziom masy odpadów
10%
12%
14%
16%
18%
20%
30%
40%
50%

Tab. 11. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez Gminę Lubniewice w 2012r.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła [%]

23,0%

Tab. 12. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez Gminę Lubniewice w 2013r.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła [%]
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26,0%

3. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Wymagane poziomy odzysku odpadów budowlanych i poremontowych,
określone w Rozporządzeniu, zawiera poniższa tabela. W przypadku tego rodzaju
odpadów, pojawia się problem związany z ich klasyfikacją, w większości mieszczą
się one w grupie 17, a więc ich odbiór czy transport odbywa się przez firmy
działające na terenie Gminy Lubniewice wpisane do rejestru działalności
regulowanej. Osiągane wskaźniki są obliczane tylko na podstawie sprawozdań
otrzymywanych od firm odbierających od właścicieli nieruchomości odpady
komunalne oraz wyników zbiórki w ramach funkcjonowania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto odpady tego rodzaju
wykorzystywane są często przez mieszkańców do utwardzenia terenu oraz
naprawy wewnętrznych dróg dojazdowych na pola oraz nieruchomości.
Tab. 13. Wymagane poziomy odzysku odpadów budowlanych i poremontowych do osiągnięcia przez gminy
w kolejnych latach.

Lata
2012r.
16 lipca 2013r.
2014r.
2015r.
2016r.
2017r.
2018r.
2019r.
16 lipca 2020r.

Poziom masy odpadów
30%
36%
38%
40%
42%
45%
50%
60%
70%

Tab. 14. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne opadów budowlanych i rozbiórkowych przez Gminę Lubniewice
w 2013r.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysk innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych [%]

100%

Tab. 15. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne opadów budowlanych i rozbiórkowych przez Gminę Lubniewice w 2013r.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych [%]

100%

IV. OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W OKRESIE OD 01.07.2013 DO 31.12.2013
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Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 121 377,78 zł
Zaległości na dzień 31.12.2013r.: 7 294,44 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.: 1 254, 02 zł
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 127 418,20 zł

V. KOSZTY OBSŁUGI SYSTEMU PONIESIONE W OKRESIE OD 01.07.2013
DO 31.12.2013
Koszty łącznie:
133 167,24 zł
1. Kampania informacyjna:
2 500, 00 zł
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
116 273,00 zł
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
4 394,24 zł
4. Koszty administracyjne
ok. 10 000,00 zł
w tym:
- wynagrodzenie pracowników
- szkolenia pracowników
- programy komputerowe GOK+, płatności masowe
- przesyłki pocztowe
- literatura fachowa
- koszty eksploatacyjne (materiały biurowe, tonery, energia, gaz, woda, śmieci,
program do obsługi prawnej, bip, akcesoria komputerowe, prowizje bankowe,
obsługa prawna, telefony, inne).

VI. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY
KOMUNALNE
W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych (zmieszane, segregacja, odpady biodegradowalne) oraz worki
na szkło. Usługę świadczył Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sulęcinie.
Pojemniki były wydawane przez firmę zgodnie z informacjami otrzymanymi od
pracownika Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, na podstawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku ustanowionego uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach.

VII. PODSUMOWANIE
W lipcu 2013r. na gminę zostały nałożone nowe obowiązki związane
z dostosowaniem dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011r. dotycząca zmiany
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Celem zmian w systemie było: uszczelnienie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Zawiera się w tym ograniczenie ilości nieposortowanych odpadów
składowanych na wysypiskach i wprowadzenie powszechnej praktyki sortownia ich,
dzięki czemu część z nich będzie można odzyskać i użyć ponownie. Motywacją do
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takiego ekologicznego zachowania mają być dużo niższe stawki za wywóz śmieci
segregowanych.
Zmiana systemu zarządzania odpadami wynika ze zobowiązań podjętych przez Polskę
w traktacie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, tzn. ograniczeniem do roku 2020
liczby nieposortowanych odpadów składowanych na wysypiskach do 35% liczby
z roku 1995, zaś recyklingiem zobowiązaliśmy objąć 50% odpadów. Za niewypełnianie
zobowiązań przewidziane są kary finansowe.
Wprowadzono nową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma za
zadanie pokryć wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu.
Opłata naliczana jest od ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości i sposobu
zdawania odpadów. Każde gospodarstwo domowe otrzymało indywidualny numer
konta, który ułatwił dokonywanie opłat.
W celu uzyskania odpowiednich poziomów redukcji określonych frakcji odpadów
komunalnych, niezbędnym stało się wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
i odpowiednia kampania informacyjna. Doprowadziło to do zwiększenia świadomości
ekologicznej mieszkańców gminy Lubniewice oraz uzyskania przez nią
w analizowanym roku wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia rodzajów odpadów, które określono w rozporządzeniach
i ustawie.
Zatwierdził/a:
Opracowała:
Marta Jagiełło – referent ds. ochrony środowiska
i ewidencji działalności gospodarczej
Referat Inwestycji i Nieruchomości

Burmistrz Lubniewic
Tomasz Jaskuła
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