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1.

Wprowadzenie

1.1.

Cel przygotowania analizy
Dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

miasta Gliwice sporządzoną, celem weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
1.2.

Podstawa prawna sporządzenia analizy
Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.)
i obejmuje ona w szczególności:
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Koszty

poniesione

w

związku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
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. 612 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy

oraz

z sortowania

powstających
i

pozostałości

z
z

przetwarzania

odpadów

komunalnych

mechaniczno-biologicznego

pozostałości

przetwarzania

odpadów

komunalnych przeznaczonych do składowania.
Przedmiotowe opracowanie sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni
rok kalendarzowy. Podlega ono publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Zakres

przedmiotowej

analizy

częściowo

powinien

pokrywać

się

z

rocznym

sprawozdaniem z realizacji zadań gminy obejmujący obszar gospodarowania odpadami
komunalnymi, sporządzanym przez gminę, na podstawie art. 9 q ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, celem jego przedłożenia Marszałkowi Województwa Śląskiego
oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie do 31 marca
roku następującego po roku, którego dotyczy.
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Nie mniej jednak w związku z faktem przesunięcia terminu przedłożenia rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
do dnia 31 sierpnia 2020 r. dane wynikające z ww. opracowania zostaną uzupełnione
w korekcie do niniejszego dokumentu.
1.3.

Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawy:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zmn.)
3. Ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. z 2019 r. poz. 1397 wraz
z późn. zm.)
Rozporządzenia i Uchwały:
1. 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).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).
3. Rozporządzenie

Ministra

Środowiska

z

dnia

28

grudnia

2018

r.

zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2482).
4. Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. z 2020 r. poz. 10).
5. Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: Krajowy Plan Gospodarki
Odpadami 2022 (Monitor Polski z 2016 r. poz. 784).
6. Uchwała Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: Przyjęcia planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2016 -2022.
7. Uchwałą Nr V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata
2016-2022”.
8. Uchwała nr 113/97/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.01.2020 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie
aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
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Uchwały Rady Miasta i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice:
1. Uchwała XIII/323/2016 Rady Miasta Gliwice z 04 lutego 2016 roku., w sprawie:
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.
2. Uchwała XIII/324/2016 Rady Miasta Gliwice z 04 lutego 2016 roku. w sprawie:
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
3. Uchwała VI/108/2019 Rady Miasta Gliwice z 30 maja 2019 roku. w sprawie: sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice wraz z późn. zm.
4. Uchwała VI/107/2019 Rady Miasta Gliwice z 30 maja 2019 roku. w sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

w

szczególności

częstotliwość

odbierania

odpadów

komunalnych

od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych wraz z późn.zm.
5. Uchwała VIII/168/2015 Rady Miasta Gliwice z 23 lipca 2015 roku. w sprawie: wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty z późn.zm.
6. Uchwała IX/164/2019 Rady Miasta Gliwice z 10 października 2019 roku. o zmianie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Gliwice.
7. Uchwała IX/163/2019 Rady Miasta Gliwice z 10 października 2019 roku. o zmianie
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,

w

zamian

gospodarowanie

za

odpadami

uiszczoną

przez

komunalnymi,

właściciela

w szczególności

nieruchomości
częstotliwość

opłatę

za

odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Zarządzenie nr PM-5762/18 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielenia osobom starszym dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w formie zasiłków celowych.
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2. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Gliwice.
2.1. Źródła powstawania odpadów komunalnych.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadami
komunalnymi są 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. Zmieszane odpady
komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi nawet, jeżeli zostały poddane
czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
W związku z powyższym nie jest możliwe, by potraktować, jako odpady komunalne odpady
niebezpieczne
Przykładowo,

powstające
w kategorii

w innych
odpadów

źródłach

powstawania

wyłączonych

na

tej

niż

gospodarstwa

podstawie

z

pojęcia

domowe.
odpadów

komunalnych może się mieścić m.in. część odpadów stanowiących zużyty sprzęt elektryczny lub
elektroniczny, baterie, akumulatory oraz opakowania niebezpieczne (15 01 10* i 15 01 11*).
Tylko odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych stanowią odpady
komunalne.
Natomiast

w

przypadku

odpadów

niezawierających

odpadów

niebezpiecznych,

wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej lub działalności o innym charakterze poza
gospodarstwami domowymi, zaliczenie ich do kategorii odpadów komunalnych odbywa się
z uwzględnieniem łącznie dwóch kryteriów – podobieństwa składu i podobieństwa charakteru
odpadów do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Niewątpliwie kryteria
te spełniają odpady powstające w związku z bytowaniem (w tym konsumpcją pracowników),
podobnie traktuje się odpady biurowe jak np. makulaturę biurową. W przypadku odpadów
opakowaniowych niebędących opakowaniami niebezpiecznymi niezwykle istotna jest analiza
w konkretnym przypadku, czy ze względu na ilość czy rodzaj zawartych w nich produktów
powyższe

kryteria,

a zwłaszcza

podobieństwo

charakteru

zostało

spełnione.

Tak np. w przypadku działalności handlowej, w przypadku, której powstają znaczne ilości
odpadów opakowaniowych, trudno uznać je za mające charakter odpadów powstających
w gospodarstwach domowych, (chociaż ich skład jest niewątpliwie podobny lub taki sam). Tak
samo w przypadku opakowań po testach do wykonywania badań próbek gruntów czy wód,
w ramach

działalności

gospodarczej

prowadzonej

przez

przedsiębiorcę

–

również

takie opakowania nie są odpadami komunalnymi.
Niektóre odpady, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów przykładowo: 20 03 02 Odpady z targowisk, 20 03 03 Odpady
z czyszczenia ulic i placów czy cała podgrupa 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym
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z cmentarzy), występują wyłącznie w grupie 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie, co nie pozwala na ich zaklasyfikowanie w obrębie innych grup.
2.2 Opis Systemu Gospodarowania Odpadami na terenie miasta Gliwice
Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach organem, na którym ciąży obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest
gmina.

Ustawodawca

dał

również

gminie

prawo

do organizacji

odbierania

odpadów

komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne. W tej kwestii Wójt, Burmistrz czy Prezydent Miasta ma wybór, czy objąć
systemem gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe czy też nie, co nie
dotyczy

organizacji

gospodarki

odpadami

z nieruchomości

zamieszkałych

(gospodarstwa

domowe).
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice zostały
określone przez Radę Miasta Gliwice uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta. Od 2013 roku w mieście Gliwice przedmiotowa uchwała ulegała
zmianie, w celu poprawy funkcjonalności gospodarki odpadami. Jedną z nich w marcu 2019
roku, była próba objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przejęcie tego obowiązku
miało na celu zwiększenie kontroli nad ilością odpadów oraz ich segregacją, co miało wpływać
na

poziomy

recyklingu

i ograniczenia

masy

odpadów,

które

gmina

musi

osiągać

w poszczególnych latach. Zmiany w tym zakresie miały wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.
Przedmiotowa reforma gospodarki odpadami nie doszła do skutku z uwagi na fakt, iż we
wrześniu 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W jednej ze zmian
ustawodawca dopuścił dobrowolność przystąpienia do miejskiego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Tym samym samorząd
utraciłby

możliwość

nieruchomości

realizacji

niezamieszkałych

i minimalizacją formalności

celu,

dla

kierując

którego

przyjęto

się zasadą

skorzystaliby z oferty

ww.

najlepszego

regulację.
efektu

Właściciele

ekonomicznego

odbioru i zagospodarowania wszystkich

generowanych przez siebie odpadów (komunalnych i związanych z działalnością gospodarczą)
przez firmy komercyjne realizujące tego typu usługi przy jak najniższej cenie. Biorąc powyższe
pod uwagę we wrześniu 2019 roku Rada Miasta Gliwice odstąpiła od organizowania odbioru
odpadów

z nieruchomości

niezamieszkałych,

w celu

ograniczenia

kosztów

systemu

organizowanego przez gminę.
Reasumując, właściciele nieruchomości, na

których

nie zamieszkują

mieszkańcy,

a powstają odpady komunalne (np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale
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handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hotele, szpitale,
akademiki, internaty, ogródki działkowe, targowiska) są w dalszym ciągu zobowiązani
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną
jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.
2.3. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice
Odbiór i zagospodarowanie odpadów u źródła był realizowany przez firmę zewnętrzną
świadczącą dla miasta Gliwice ww. usługi, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.
tj. Remondis Gliwice Sp. z o.o. Natomiast w ramach ciążącego na gminie obowiązku utworzenia
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zadanie to powierzono Przedsiębiorstwu
Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach, na podstawie porozumienia technicznego.
Odpady komunalne z terenu miasta odbierane były w postaci zmieszanej i selektywnej.
Obowiązek selektywnego zbierania realizowany był poprzez:
1. Indywidualne przydomowe kompostowanie odpadów kuchennych i zielonych ulegających
biodegradacji powstających w zabudowie jednorodzinnej.
2. Zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji
odpadów komunalnych: papier, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne,
metal i opakowania wielomateriałowe, oraz szkło.
3. Zbiórkę powstających w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów:
przeterminowane

leki

i

chemikalia,

zużyte

baterie

i

akumulatory,

zużyty

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.
W ramach zawartej umowy z firmą Remondis Gliwice Sp. z o.o. właściciele nieruchomości
jednorodzinnych wyposażono w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych
i odpadów zielonych ulegających biodegradacji oraz worki do zbiórki odpadów typu papier
i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone
ulegające biodegradacji. Natomiast właściciele zabudowy wielorodzinnej zostali wyposażeni
w pojemniki do zbiórki wszystkich ww. frakcji odpadów z tym, że pojemniki na odpady
biodegradowalne

tylko

w

przypadku,

gdy

budynek

był

posadowiony

na

działce

zagospodarowanej zielenią. Kolorystyka pojemników i worków na odpady komunalne została
dostosowana do zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie

szczegółowego

sposobu

selektywnego

komunalnych.
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zbierania

wybranych

frakcji

odpadów

Miasto przejęło również obowiązek okresowego mycia i
na odpady

komunalne,

które

realizowane

było

zgodnie

z

dezynfekcji

ustalonym

pojemników

harmonogramem.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych została dostosowana w taki
sposób,

aby

zagwarantować

prawidłowy

stan

higieniczno

–

sanitarny

oraz

estetykę

nieruchomości, a w szczególności została tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny
odpadów. W celu prawidłowej organizacji odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz
ułatwienia nadzorowania realizacji zapisów umowy z ww. firmą odpady komunalne również były
odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem, z podziałem na poszczególne dzielnice miasta.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Gliwice Rada Miasta zadecydowała,
iż odpady

wielkogabarytowe

od mieszkańców, z

również

będą

odbierane

przez

ww.

firmę

bezpośrednio

ustaloną częstotliwością, co nie wykluczało możliwości

bezpłatnego

dostarczenia przedmiotowego odpadu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wspomniany

wyżej

punkt

został

utworzony

przy

ul.

Rybnickiej

(bez

numeru)

w Gliwicach. Zlokalizowano go w miejscu umożliwiającym łatwy i szybki dostęp dla wszystkich
mieszkańców miasta. Zapewniał przyjmowanie od mieszkańców w ramach opłaty uiszczanej
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach takich odpadów jak: papier i tektura, szkło, tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji,
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. Ponadto Uchwałą
Nr VI/108/2019 Rady Miasta Gliwice z 30 maja 2019 roku. w sprawie: regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice wraz z późn. zm., która weszła w życie z dniem
1 stycznia 2020 r. rozszerzono katalog odpadów, które mieszkańcy mogą oddawać do Punku
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o przeterminowane leki, opakowania zawierające
substancje niebezpieczne, odpady niekwalifikujące 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 oraz
tekstylia i odzież.
W celu ułatwienia mieszkańcom pozbywania się takich odpadów jak przeterminowane
leki, w wybranych aptekach zlokalizowanych na terenie miasta ustawiono specjalistyczne
pojemniki

do

zbierania

tego

rodzaju

odpadu.

Ponadto

w okresie

od

marca

do października 2019 r. w centralnych punktach miasta organizowano zbiórkę elektrośmieci.
Zadania te były prowadzone z inicjatywy i pod nadzorem Wydziału Środowiska Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
Umowa zawarta pomiędzy firmą Remondis Gliwice Sp. z o.o., a miastem Gliwice
na odbiór

i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych zakończyła się w dniu 31 grudnia 2019 roku. W związku z ciążącym na mieście
obowiązkiem zapewnienia mieszkańcom ciągłości odbierania odpadów komunalnych już w dniu
10 lipca 2019 r. ogłoszono kolejny przetarg, do którego zgłosił się wyłącznie jeden podmiot:
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Remondis Gliwice Sp. z o.o. Głównym kryterium wyboru oferty była cena stanowiąca 80% wagi
kryterium oraz 20% pojazdy spełniające normy poziomu emisji spalin Euro 6 lub wyższy.
Postępowanie w dniu 12 września 2019 roku zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena
oferty przekraczała kwotę, którą zaplanowano na sfinansowanie zamówienia. Przedstawiona
oferta opiewała na kwotę 83 858 603,40 zł, gdzie oszacowano, że kwota ta nie przekroczy
59 161 335,20 zł.
2.4 Metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Gliwice
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w Gminach właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani
ponosić

na

rzecz

gminy

na

terenie,

której

są

położone

ich

nieruchomości,

opłatę

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa przewiduje trzy sposoby jej obliczania
stanowiące iloczyn:
1. Powierzchni lokalu mieszkalnego.
2. Liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
3. Ilości zużytej wody z danej nieruchomości.
−

oraz ustalonej stawki opłaty.

Rada Miasta w Gliwicach podjęła decyzję, że wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami uzależniona będzie od wielkości nieruchomości tj. od ilości metrów kwadratowych
powierzchni nieruchomości. Wybór został dokonany w oparciu o nw. korzyści:
1. Dostępność danych do obliczeń stawki (Urzędowe bazy danych).
2. Niezmienność czynnika determinującego wysokość opłaty (stała powierzchnia lokalu)
i łatwość wyliczeń.
3. Korzystna dla rodzin wielodzietnych.
4. Najniższe

koszty

administracyjne

w

związku

z

brakiem

konieczności

częstego

aktualizowania złożonej raz deklaracji.
5. Zlikwidowanie

ryzyka

manipulacji

danych

w

deklaracjach,

które

wystąpić

mogą

w pozostałych metodach.
6. Zapewnia szczelność systemu.
7. W

związku

z

czasowym

pobytem

studentów

w

okresie

akademickim

właściciel

wynajmujący nieruchomości ponosi stałe koszty gospodarki odpadami, bez konieczności
ciągłych zmian deklaracji.
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Do

30

czerwca

2019

r.

obowiązywały

następujące

miesięczne

stawki

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które były zbierane i odbierane od mieszkańców
w sposób selektywny:
1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m² :
−

0,45 zł od 1 m² powierzchni;

2. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m² i nie większej niż 90 m² :
−

0,45 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

0,36 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m²;

3. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m² i nie większej niż 120 m² :
−

0,45 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

0,36 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

−

0,24 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m²;

4. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większejniż120 m²:
−

0,45 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

0,36 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

−

0,24 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m² do 120 m² włącznie,

−

0,12 zł od 1 m² powierzchni powyżej120 m².”

W przypadku, gdy odpady komunalne nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny
opłata wynosiła:
1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m² :
−

2 zł od 1 m² powierzchni;

2. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m² i nie większej niż 90 m² :
−

2 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

1,5 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m²;

3. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m² i nie większej niż 120 m² :
−

2 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

1,5 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

−

1 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m²;

4. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m²:
−

2 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

1,5 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

−

1 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m² do 120 m² włącznie,

−

0,5 zł od 1 m² powierzchni powyżej120 m².
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Uchwałą Nr IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice z 28 marca 2019 roku. w sprawie: wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty zadecydowano, iż przedmiotowe opłaty ulegną podwyższeniu w sposób dwuetapowy.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny od dnia 1 lipca 2019 roku wynosiła:
1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m² :
−

0,55 zł od 1 m² powierzchni;

2. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m² i nie większej niż 90 m² :
−

0,55 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

0,43 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m²;

3. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m² i nie większej niż 120 m² :
−

0,55 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

0,43 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

−

0,30 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m²;

4. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większejniż120 m²:
−

0,55 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

0,43 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

−

0,30 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m² do 120 m² włącznie,

−

0,15 zł od 1 m² powierzchni powyżej120 m².”

Natomiast od 01 stycznia 2020 roku opłata wynosi:
1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m² :
−

0,68 zł od 1 m² powierzchni;

2. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m² i nie większej niż 90 m² :
−

0,68 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

0,52 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m²;

3. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m² i nie większej niż 120 m² :
−

0,68 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

0,52 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

−

0,32 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m²;

4. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m²:
−

0,68 zł od 1 m² powierzchni do 60 m² włącznie,

−

0,52 zł od 1 m² powierzchni powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

−

0,32 zł od 1 m² powierzchni powyżej 90 m² do 120 m² włącznie,

−

0,15 zł od 1 m² powierzchni powyżej120 m².
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W

przypadku

komunalnych

niewypełniania

w sposób

przez

selektywny,

mieszkańców

wysokość

opłaty

obowiązku
za

zbierania

gospodarowanie

odpadów
odpadami

komunalnymi wzrasta czterokrotnie, proporcjonalnie do stawek podstawowych.
Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2. Tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Obsługi administracyjnej systemu.
4. Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
Opłata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

została

podwyższona

po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dochodów i wydatków oraz prognoz na następne lata,
która wykazała dla miasta Gliwice znaczący deficyt. Stawki opłaty zostały skalkulowane tak, aby
koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pokryte w całości z opłaty, tak
jak wynika to z obowiązujących przepisów tj. art. 6k ust. 2a z ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który określa maksymalne wysokości stawek
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wybranej metody oraz
obowiązującego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę. Należy
podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa system gospodarowania odpadami
w gminie musi się bilansować, co w praktyce oznacza, iż wpływy z opłaty muszą pokrywać się
z kosztami,

a

gmina

nie może

z

środków

własnych

budżetu

miasta

uczestniczyć

w sfinansowaniu części opłaty. Stąd też konieczność dokonania przedmiotowych podwyżek.
Nie mniej jednak Prezydent Miasta Gliwice w trosce o osoby starsze, dla których
ponoszenie

opłaty

za

wywóz

odpadów

komunalnych

jest

nadmiernym

obciążeniem

Zarządzeniem nr PM-5762/18 z dnia 1 lutego 2018 r. wprowadził zasady udzielania
dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków
celowych.
Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby, które łącznie
spełniają następujące warunki:
1. Ukończyły 65 rok życia.
2. Są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5
m2 na osobę w gospodarstwie domowym.
3. Uzyskują miesięcznie dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej w wysokości
nieprzekraczającej:
−

2103 zł netto dla osoby samotnej,
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−

1584 zł netto na osobę w rodzinie.

4. Nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin
przeprowadzenia wywiadu zostaje indywidualnie ustalony z wnioskodawcą.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczania opłaty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z dołu, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy
miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:
1. Za I kwartał do 15 kwietnia danego roku.
2. Za II kwartał do 15 lipca danego roku.
3. Za III kwartał do 15 października danego roku.
4. Za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.
W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub przelewem na rachunek bankowy podany
na stronie internetowej Urzędu.
2.5 Liczba mieszkańców miasta Gliwice
Według danych pochodzących z rejestru mieszkańców gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24
września 2010 r. o ewidencji ludności stan na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców miasta
Gliwice wyniosła:
1. Osoby zameldowane na pobyt stały – 165 456.
2. Osoby zameldowane na pobyt czasowy – 5 668.
3. Łącznie – 171 894.
Na koniec 2019 roku zgodnie z posiadanymi informacjami uzyskanymi od Wydziału
Podatków i Opłat tutejszego Urzędu Miasta liczba nieruchomości, na które została złożona
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 14692,
liczba nieruchomości, na które nie została złożona deklaracja wynosiła 48, liczba nieruchomości
czasowo

niezamieszkałych

to

336.

Zgodnie

z

przeprowadzoną

analizą

na

95,5%

nieruchomościach została złożona deklaracja na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
Strona 14 z 30

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r., znowelizowanych przepisów
utrzymania czystości i porządku w gminach, które obligatoryjnie przewidują prowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy tych nieruchomości sukcesywnie
są wzywani do składania prawidłowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, czyli na segregację.
3. Ilość odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
Ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw termin składania przez podmioty odbierające odpady komunalne uległ przesunięciu
do końca czerwca 2020 roku. W związku z powyższym analiza ilości odebranych od firmy
świadczącej

dla miasta

Gliwice

usługi

z

zakresu

odbioru

i zagospodarowania

odpadów

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz analiza przyjętych odpadów komunalnych
z gospodarstw domowych przez zorganizowany przez gminę Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych została opracowana na podstawie posiadanych informacji wynikających
z wystawianych faktur miastu przez ww. przedsiębiorstwa.
Informacje dotyczące łącznej ilości zebranych odpadów komunalnych na terenie miasta
Gliwice zostaną przedstawione i uzupełnione po sporządzeniu rocznego sprawozdania wójta,
burmistrza

lub

Prezydenta

Miasta

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania

odpadami

komunalnymi, którego termin przedłożenia Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska został wydłużony
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do

31

sierpnia

2020

roku.

3.1 Ilość odebranych w 2019 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez firmę świadczącą
dla miasta Gliwice usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w [Mg]

Ilość odebranych odpadów komunalnych
Rodzaj odebranych
odpadów

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

3777,45

3037,75

3758,7

3961,07

3726

3105,58

3502,31

3287,6

3290,71

3794,96

3305,26

3009,41

41556,8

Opakowania z
papieru i tektury

124,38

120,78

151

148,66

161,2

136,74

177,22

167,64

173,66

184,26

182,79

231,78

1960,11

Opakowania z
tworzyw sztucznych

280,12

251,72

250,795

291,43

295,94

265

301,36

293,82

287,52

313,32

263,78

318,44

3413,245

Opakowania ze szkła

197,66

237,42

177,69

367,45

307,24

300,23

458,91

442,7

321,36

536,58

651,15

726,97

4725,36

11,44

38,51

193,01

592,64

664,33

298,14

783,50

442,7

478,15

588,22

336,09

138,96

4565,69

98,1

81,92

77,147

70,56

72,42

70,92

71,22

72,51

73,12

71,99

62,97

0

822,877

327,25

262,55

213,32

262,9

539,86

270,96

249,66

152,37

111,5

242,21

338,78

136,27

3107,63

4816,4

4030,65

4821,66

5694,71

5766,99

4447,57

5544,18

4859,34

4736,02

5731,54

5140,82

4561,83

60151,71

1038,95

992,9

1062,96

1733,64

2040,99

1341,99

2041,87

1571,74

1445,31

1936,58

1835,56

1552,42

18594,91

Niesegregowane
odpady komunalne
(pozostałości po
segregacji)

Odpady ulegające
biodegradacji
Opakowania z metali
Odpady
wielkogabarytowe
SUMA
Odpady komunalne
segregowane bez
pozostałości po
segregacji

3.2 Ilość odebranych w 2019 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez firmę świadczącą dla
miasta Gliwice usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w [Mg] z podziałem na poszczególne frakcje
odpadów
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3.3 Stosunek liczby odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych pozostałych po segregacji
(odpadów zmieszanych) do sumy odebranych odpadów komunalnych typu papier i tektura, tworzywa sztuczne i drobny metal, szkło,
bioodpady w [Mg] w 2019 roku
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3.4 Ilość przyjętych w 2019 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w [Mg] /[(Kg]

Raport ilości przyjętych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
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Rodzaj odebranych
odpadów

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Odpady
wielkogabarytowe [Mg]

165,78

164,44

283,74

267,31

274,12

301,61

331,22

303,78

300,76

37,95

55,01

136,36

148,49

107,50

122,31

144,20

111,64

8,45

9,07

19,45

17,93

14,27

16,18

14,50

251,62

283,01

479,82

545,43

494,86

472,64

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

1575,00

3040,00

1410,00

0,00

8030,00

Odpady ulegające
biodegradacji [Mg]
Zużyte opony [Mg]
Odpady budowlane [Mg]
Zużyte baterie i
akumulatory [Kg]
Chemikalia I [Kg]
Chemikalia II [Kg]
Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny [Kg]
SUMA

Wrzesień Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

425,57

249,96

216,04

3284,33

114,69

199,32

102,48

60,94

1340,89

14,26

13,93

17,38

25,13

19,46

190,01

491,94

414,62

459,91

663,21

442,45

376,52

5376,03

100,00

0,00

12,00

25,00

0,00

0,00

0,00

147,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

25,00

15,00

1065,00

2535,00

900,00

3560,00

9530,00

5810,00

2660,00

2400,00

6575,00

4975,00

43560,00

6540,00

4760,00

7020,00

7810,00

7968,00

7235,00

6120,00

7540,00

1760,00

66193,00

9825,48

14960,02

7422,96

121156,26

1883,80 2111,53 11989,37 10054,16 6550,75 11592,74 18321,86 15634,30 10809,29
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4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
Uchwałą Nr V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim, regionalne
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki
odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.
W województwie śląskim wyznaczono trzy RGOK: Region I, Region II i Region III. Miasto
Gliwice należało do rejonu II w skład, którego wchodziły również takie gminy jak: Bierawa (woj.
opolskie), Będzin, Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Kalety, Katowice,
Krupski Młyn, Łazy, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie,
Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz,
Sławków,

Sosnowiec,

Świerklaniec,

Świętochłowice,

Tarnowskie

Góry,

Toszek,

Tworóg,

Wielowieś, Wojkowice, Zabrze, Zbrosławice.
Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona była przez Regionalną Gospodarkę
Odpadami Komunalnymi (RGOK) obsługiwaną przez Regionalne Instalacje Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK). W przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa
funkcje tą przejmowały instalacje wyznaczone do zastępczej obsługi regionu (przeznaczone
do przetwarzania tego samego rodzaju odpadów) działające w granicach danego regionu.
4.1. Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych
bioodpadów w Regionie II (RIPOK-OZiB)

Lp.

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

1

P.H.U. ,,SOWEX” Sp. z o.o.,
ul. Stalowa 3/6a, 41-200 Sosnowiec

2

3

Adres instalacji
ul. Sadowskiego,
41-948 Piekary
Śląskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

ul. Cmentarna 19f,

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

41-800 Zabrze

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.,
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

ul. Rybnicka,
44-100 Gliwice
Świętochłowice,
teren składowiska
odpadów, rejon ul.
Wojska
Polskiego

4

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach,
ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice

5

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

ul. Grenadierów,

Sp. z o.o. ul. Grenadierów 21, 41- 216 Sosnowiec

41-200 Sosnowiec
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Lp.

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska
1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

6

Adres instalacji
ul. Laryszowska,
42-600 Tarnowskie
Góry

7

BM Recykling Sp. z o.o.,
ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów

ul. Konopnickiej 11,
41-100 Siemianowice
Śląskie

8

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach
Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice

ul. Milowicka 7a,
40-312 Katowice

9

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41 -300 Dąbrowa Górnicza

ul. Główna 144A,
42-530 Dąbrowa
Górnicza

10

RSP Maciejkowice,
ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów

ul. Antoniów 1,
41-508 Chorzów

11

Zakład Usług Komunalnych Halina Kotuła,
ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

ul. Kempy 112,
42-506 Będzin

12

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, PROMIEŃ”, ul. Główna 91, 42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Główna 91,
42-530 Dąbrowa
Górnicza

Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło, ul. Obrońców Westerplatte 100,
40-335 Katowice

ul. Srokowiecka 16,
41-100 Siemianowice
Śląskie

13

14

PTS ALBA Sp. z o.o.,
ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów

ul. Brzezińska,
41-503 Chorzów

15

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,
ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

ul. Rybnicka 199G,
44-100 Gliwice

4.2.

Wykaz

regionalnych

instalacji

do

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

zmieszanych odpadów komunalnych w Regionie II (RIPOK-MBP)

Lp.

1

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Adres instalacji
ul. Główna 144A,
42-530 Dąbrowa
Górnicza

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

3

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach
Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice

ul. Milowicka 7a,
40-312 Katowice

4

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.,
ul. Grenadierów 21, 41- 216 Sosnowiec

ul. Grenadierów,
41-200 Sosnowiec

5

PTS ALBA Sp. z o.o.,
ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów

ul. Brzezińska,
41-503 Chorzów
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ul. Cmentarna 19F,
41-800 Zabrze

Lp.

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

6

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,
ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

7

BM Recykling Sp. z o.o.,
ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów

Adres instalacji

ul. Rybnicka, 44-100
Gliwice
ul. Konopnickiej 11,
41-100 Siemianowice
Śląskie

4.3. Zmiany wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz innych ustaw
Po wejściu w życie w dniu 6 września 2019 r. zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
wprowadzono zniesienie regionalizacji w odpadach komunalnych – zlikwidowano podział
na regiony gospodarki komunalnej i powiązany z tym zakaz przetwarzania wybranych odpadów
poza granicami regionów. RIPOK-i zostały zastąpione przez instalacje komunalne, a zastępcze
i ponadregionalne RIPOK-i zostały usunięte, z uwagi na brak regionów. Uchwały w sprawie
wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO), zastąpiono tzw. listami
instalacji komunalnych prowadzonymi przez marszałków województw.
4.4

Funkcjonujące

na

terenie

do mechaniczno-biologicznego

województwa

przetwarzania

śląskiego

instalacje

niesegregowanych

komunalne

(zmieszanych)

odpadów komunalnych

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

Adres instalacji

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

ul. Konwaliowa 1,
42-263 Wrzosowa

PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

ul. Przemysłowa 7
42-274 Konopiska

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

ul. Podmiejska,
42-400 Zawiercie

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Główna 144A,
42-530 Dąbrowa Górnicza

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

ul. Cmentarna 19F,
41-800 Zabrze

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach
Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice
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ul. Milowicka 7a,
40-312 Katowice

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

Adres instalacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.,
ul. Grenadierów 21, 41- 216 Sosnowiec

ul. Grenadierów,
41-200 Sosnowiec

PTS ALBA Sp. z o.o.,
ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów

ul. Brzezińska,
41-503 Chorzów

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,
ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

ul. Rybnicka,
44-100 Gliwice

BM Recykling Sp. z o.o.,
ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów

ul. Konopnickiej 11,
41-100 Siemianowice Śląskie

PPHU KOMART Sp. z o.o.,
ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów

ul. Szybowa 44,
44-194 Knurów

COFINCO POLAND Sp. z o.o.,
ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice

ul. Dębina 36,
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.,
ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała

ul. Krakowska 315d,
43-300 Bielsko Biała

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.,
ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

ul. Lokalna 11,
43-100 Tychy

SEGO Sp. z o.o.,
ul. Oskara Kolberga 65, 44-251 Rybnik

ul. Oskara Kolberga 65,
44-251 Rybnik

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.,
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,

ul. Rybnicka 125,
47-400 Racibórz

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.,
ul Kabaty 2, 34-300 Żywiec

ul. Kabaty 2,
34-300 Żywiec
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5. Informacja o sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu miasta Gliwice w 2019 roku
5.1. Informacja o sposobie zagospodarowania przez firmę Remondis Gliwice Sp. z o.o.
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie
miasta Gliwice w 2019 roku

Kod odpadów

20 03 01

15 01 02

20 01 39

15 01 04

Rodzaj odpadów

Nazwa instalacji,
do której zostały
przekazane
odpady komunalne

Adres instalacji

Śląskie Centrum
Recyklingu Sp. z o.o.
Kaszubska 2 44-100
Gliwice
Instalacja MBP

ul. Rybnicka 199G
44-100 Gliwice

PPHU Komart
Sp. z o.o.
Szpitalna 7
44-194 Knurów
Regionalna instalacja
do przetwarzania
odpadów
komunalnych

ul. Szybowa 44
44-194 Knurów

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z
o.o. w Zabrzu ul.
Lecha 10
41-800 Zabrze

ul. Cmentarna 19F
41-800 Zabrze

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Śląskie Centrum
Recyklingu Sp. z o.o.
Kaszubska 2 44-100
Gliwice
Instalacja MBP

ul. Rybnicka 199G
44-100 Gliwice

Tworzywa sztuczne

Śląskie Centrum
Recyklingu Sp. z o.o.
Kaszubska 2 44-100
Gliwice
Instalacja MBP

ul. Rybnicka 199G
44-100 Gliwice

„MIROMARK” Obrót
surowcami Wtórnymi
i Transport Odpadów
Mirosław Klyta ul.
Planeta 52 Bytom

ul. Pyskowicka
24A 41-807
Zabrze

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Opakowania z metali
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ZŁOMEX Marek Klyta
ul. Powstańców
Śląskich 11d 42-288
Strzebiń miejsce
prowadzenia
działalności: ul.
Cmentarna 11 42600 Tarnowskie Góry

ul Cmentarna 11
42-600
Tarnowskie Góry

Kod odpadów

15 01 07

20 03 07

15 01 01

20 02 01

Rodzaj odpadów

Opakowania ze szkła

Odpady wielkogabarytowe

Opakowania z papieru i
tektury

Odpady ulegające
biodegradacji
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Nazwa instalacji,
do której zostały
przekazane
odpady komunalne

Adres instalacji

Krynicki Recykling
S.A.
ul. Iwaszkiewicza
48/23 Olsztyn
Zakład Uzdatniania
Stłuczki Szklanej
Klonowa 58 Lubliniec

Klonowa 58
42-700 Lubliniec

Krynicki Recykling
S.A. ul.
Iwaszkiewicza 48/23
Olsztyn
Zakład Uzdatniania
Stłuczki Szklanej
Pełkinie 136A, 37511 Wólka Pełkińska

Pełkinie 136 A 37511 Wólka
Pełkińska

PHU BIOMIX Norbert
Mikołajczak Rokitów
47, 63-300 Pleszew

Gołuchów powiat
pleszewski działki
ewid. 431/113,
431/115, 431/118

Sar Recykling
Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice

ul. Wyzwolenia 2
41-100
Siemianowice
Śląskie

Przedsiębiorstwo
Składowania
i Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.
Zwycięstwa 36
Gliwice

Składowisko
odpadów
komunalnych przy
ul. Rybnickiej w
Gliwicach

Cofinco Poland Sp. z
o.o. ul. Graniczna 29
40-956 Katowice

ul. Dębina 36
Jastrzębie Zdrój

Śląskie Centrum
Recyklingu Sp. z o.o.
Kaszubska 2 44-100
Gliwice
Instalacja MBP

ul. Rybnicka 199G
44-100 Gliwice

Remondis
Tarnowskie Góry Sp.
z o.o. ul. Nakielska
1-3 42-600
Tarnowskie Góry

Kompostownia
RIPOK ul.
Laryszowska
Tarnowskie Góry

Przedsiębiorstwo
Składowania i
Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

Kompostownia
ul. Rybnicka
Gliwice

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych
odebranych, przekazanych do składowania

Nazwa i adres instalacji, w której zostały
wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez
podmiot odpadów komunalnych, przekazane do
składowania

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. Kaszubska 2 44100 Gliwice
Instalacja MBP przy ul. Rybnickiej 199G w Gliwicach

Nazwa i adres składowiska, na które przekazano
odpady do składowania

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. Zwycięstwa 36 Gliwice
Składowisko odpadów komunalnych przy ul. Rybnickiej
w Gliwicach

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. Kaszubska 2 44100 Gliwice
Instalacja MBP przy ul. Rybnickiej 199G w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. Zwycięstwa 36 Gliwice
Składowisko odpadów komunalnych przy ul. Rybnickiej
w Gliwicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Lecha 10 Zabrze

Cofinco Poland Sp. z o.o. ul. Debina 36 44-335
Jastrzębie Zdrój

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Lecha 10 Zabrze

PWK Górna Odra Sp. z o.o. ul. Parkowa 1 47-451 Tworków

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Lecha 10 Zabrze

ITOŚ Sp. z o.o. ul. Cegielniana 22 42-700 Lisowice

PPHU Komart
Sp. z o.o.
Szpitalna 7
44-194 Knurów
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów
komunalnych

PPHU Komart Sp. z o.o.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
ul. Szybowa 44
44-193 Knurów

PPHU Komart
Sp. z o.o.
Szpitalna 7
44-194 Knurów
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów
komunalnych

PPHU Komart Sp. z o.o.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
ul. Szybowa 44
44-193 Knurów
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5.2.

Informacja

o

sposobie

zagospodarowania

przyjętych

od

mieszkańców

nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice odpadów
komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2019 roku

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Nazwa instalacji,
do której zostały
przekazane
odpady
komunalne

15 01 10

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

EKOMAX Sp. z o.o.

Adres instalacji

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice

15 01 10

15 01 11

Opakowania z metali
zawierające niebezpieczne
porowate elementy, włącznie
z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice
EKOMAX Sp. z o.o.
.

ul. Kluczborska 29
41-500 Chorzów

16 01 03

Zużyte opony

Cementownia
Dyckerhoff polska
Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 3
26-052 Nowiny

16 01 07

Filtry olejowe

STAROL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 29
41-500 Chorzów

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji

EKOMAX Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06

Przedsiębiorstwo
Składowania i
Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

20 01 13

Rozpuszczalniki

STAROL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 29
41-500 Chorzów

20 01 14

Kwasy

STAROL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 29
41-500 Chorzów

20 01 15

Alkalia

STAROL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 29
41-500 Chorzów

EKOMAX Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice

Eko-NeutralElektron
Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 14
38-320 Gorlice

STAROL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 29
41-500 Chorzów

MB Recykling Sp. z
o.o.

ul. Czarnowska 56
26-065 Piekoszów

20 01 21

20 01 23

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć

Urządzenia zawierające freony
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ul. Rybnicka
44-100 Gliwice

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Nazwa instalacji,
do której zostały
przekazane
odpady
komunalne

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

STAROL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 29
41-500 Chorzów

Farby, tusze, farby drukarskie,
kleje lepiszcze i żywice
zawierające substancje
niebezpieczne

EKOMAX Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice

STAROL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 29
41-500 Chorzów

20 01 27

Adres instalacji

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie,
kleje lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27

EKOMAX Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33

MB Recykling
Sp. z o.o.

ul. Czarnowska 56
26-065 Piekoszów

20 01 35

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

EKOMAX Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice

20 01 36

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

EKOMAX Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

Przedsiębiorstwo
Składowania i
Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

ul. Rybnicka
44-100 Gliwice

6. 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 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Kontrolę przestrzegania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia
nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz posiadania umów i rachunków
za odbiór odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
sprawuje Straż Miejska w Gliwicach. W roku 2019 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach
przeprowadzili 54 kontrole przedsiębiorców (nieruchomości niezamieszkałych) i 49 kontroli
posesji (nieruchomości zamieszkałych). W wyniku łącznie przeprowadzonych 103 kontroli (w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) skierowali 2 wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Gliwicach, nałożyli 20 grzywien w drodze mandatu karnego i udzielili 31 pouczeń.
Ponadto podczas kontroli nieruchomości zamieszkałych ujawnili 11 czynów zabronionych
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związanych

z

gospodarką

nieczystościami

ciekłymi,

a

wobec

osób

odpowiedzialnych

zastosowano środki przewidziane przepisami prawa.
Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach podczas wykonywania obowiązków
służbowych

zlokalizowali

na

terenie

miasta

Gliwice

22

"dzikie"

wysypiska

śmieci

(ul. Akademicka, ul. Bojkowska, ul. Chorzowska, ul. Ciesielska, ul. Daszyńskiego, ul. Dworska,
ul. Edisona, ul. Kresowa, ul. Królewskiej Tamy, ul. Ku Dołom, ul. Łabędzka, ul. Na Łuku,
ul. Nadrzeczna,

ul.

Sołtysa,

ul.

Spokojna,

ul.

Szymanowskiego,

ul.

Świętego

Jacka,

ul. Towarowa, ul. Tymiankowa, ul. Wschodnia, ul. Zbożowa i ul. Ziemięcicka). W celu wykrycia
sprawców

na

bieżąco

prowadzone

są

czynności
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zmierzające

do

ich

wykrycia.

