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1. Cel przygotowania analizy.  
Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych Miasta i Gminy Torzym w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2013 rok. 

 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.  

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta  

i Gminy Torzym sporządzona jest zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy  

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Torzym. 

Zakres analizy obejmuje, zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 10  powyżej wymienionej usta-

wy: 

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przezna-

czonych do składowania, 

  potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunal-

nymi, 

 Koszty  poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem          

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

 liczbę mieszkańców, 

 liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy 

 ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

 ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych                

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych    

do składowania odbieranych z terenie gminy. 

 

W celu uregulowania funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunal-

nymi Rada Miejska w Torzymiu przyjęła poniższe uchwały: 

 Uchwała nr XXV/154/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia    

2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Torzym. 

 Uchwała nr XXV/155/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia     

2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik. 

 Uchwała nr XXV/156/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia    

2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych         
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od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,          

a powstają odpady komunalne 

 Uchwała nr XXV/157/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia    

2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat                          

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Uchwała nr XXV/158/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia   

2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 Uchwała nr XXV/159/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia    

2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                            

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nie-

ruchomości. 

 Uchwała nr XXV/160/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia    

2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-

jący się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezod-

pływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 Uchwała nr XXVIII/180/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lipca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. 

 Uchwała nr XXVIII/181/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lipca 2013 r.    

w sprawie wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia     

za inkaso z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi. 

 Uchwała nr XXIX/192/13 Rady Miejskiej w Torzymiu  z dnia 18 września 

2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nie-

ruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania. 
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3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Torzym.  

 
Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów odbyło się zgodnie                       

z wytycznymi Planu Gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 

2012 – 2017 z perspektywą do 2020 r. przyjętego uchwałą nr XXX/280/12  Sejmiku 

Województwa Lubuskiego  z dnia 10 września 2012 r., regulamin utrzymania czy-

stości i porządku na terenie Gminy Torzym- Uchwała nr XXV/154/13 Rady Miejskiej 

w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz przepisami prawa polskiego.  

Instalacjami, do których przekazywano odpady były:  

-  ZUO Kunowice i CZG-12 W Długoszynie.  

 

3.1. Zabudowa jednorodzinna.  

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał system mieszany po-

jemnikowo – workowy zbiórki odpadów komunalnych  

 

3.1.1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne                         

i pozostałości z segregacji odpadów.  

Niesegregowane (zmieszane) opady komunalne i pozostałości                                       

z segregacji odpadów gromadzone był w pojemnikach. Częstotliwość zała-

dunku i wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych) odbywała              się 

minimum raz na dwa tygodnie.  

3.1.2. Selektywnie zbierane opady komunalne.  

 Selektywna zbiórka  odpadów komunalnych  na terenie zabudowy jedno-

rodzinnej odbyła się w systemie workowym. Wprowadzono trzy rodzaje 

worków: 

a) Żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, 

b) Niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru i tektury, 

c) Zielony – do gromadzenia odpadów ze szkła.  

 

Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów zbieranych selektywnie odby-

wała się minimum raz w miesiącu.  

 

 

3.1. Zabudowa wielorodzinna. 

Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał system mieszany po-

jemnikowo – workowy zbiórki odpadów komunalnych.  
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3.1.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości 

po segregacji odpadów: 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości                    

po segregacji odpadów gromadzone były w pojemnikach. Częstotliwość za-

ładunku i wywozu odpadów odbywała się minimum raz na tydzień. 

3.1.2. Selektywnie zbierane odpady: 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wieloro-

dzinnej odbywał się w dobrowolnym punkcie gromadzenia odpadów wypo-

sażonych w pojemniki typu IGLO i SM (papier, plastik, szkło). 

a) Żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych,  

b) Niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru i tektury, 

c) Zielony – do gromadzenia odpadów ze szkła. 

 

Częstotliwość i wywóz odpadów zbieranych selektywnie odbywała             

się minimum raz w miesiącu.  

 

3.2. PSZOK – Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest            

w Torzymiu przy ul. Młyńskiej (stara oczyszczalnia). Mieszkańcy zabudowy jedno-

rodzinnej jak i zabudowy wielorodzinnej do PSZOK-u mogli wywieść odpady: 

 

1. Biodegradowalne (w tym zielone), 

2. Odpady wielkogabarytowe i meble, 

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe, 

5. Zużyte baterie i akumulatory, 

6. Metale,  

7. Zużyte opony. 
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4. Analiza potrzeb inwestycyjnych związana  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.   

 
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami w roku 2013 wynikała            

z potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                

na obszarze Miasta i Gminy Torzym, w sferze selektywnego zbierania odpadów ko-

munalnych oraz organizacji miejsc zbierania odpadów komunalnych. Planowaną in-

westycją było przygotowanie PSZOK-u. Miejsce magazynowania selektywnie zbiera-

nych odpadów komunalnych planowano zabezpieczyć przed emisją  zanieczyszczeń 

do gruntu oraz zabezpieczyć przed działaniem  czynników atmosferycznych. Kolejną 

inwestycją było zakupienie pojemników do segregacji odpadów komunalnych (11 po-

jemników), co umożliwiło podniesienie poziomu segregacji ,,u źródła”.  

 

5. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  z sor-

towania odpadów komunalnych  przeznaczonych do skła-

dowania.  

 

Zapis art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminie nakłada 

obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych opadów komu-

nalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. Należy zaznaczyć, iż podmiot odbierający odpady od 

właścicieli nieruchomości był zobowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości                   z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych w Długoszynie CZG-12  oraz do ,, ZUO International” WOK w 

Kunowicach. 
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6. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, od-

zyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów ko-

munalnych. 

 

6.1. Opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ko-

munalnych za okres od 1 lipca  2013 r do 31 grudnia 2013 r.  

 

 W okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku umowę na realizację za-

dania polegającego na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunal-

nych  zawarto z firmą LS PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Gliśnie. Wysokość poniesionych 

kosztów w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem                           i unieszkodli-

wianiem odpadów komunalnych wyniosły odpowiednio: 

 
Tabela 1. Koszty poniesione za odbiór, odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 

Miesiąc Koszty poniesione w związku  
z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

Lipiec 30874,80 zł 

Sierpień 60363,60 zł 

Wrzesień 53110,20 zł 

Październik 53875,80 zł 

Listopad 50516,40 zł 

Grudzień  55258,50 zł 

 

Cena jednostkowa za odbiór, transport, i unieszkodliwianie odpadów zmieszanych i 

odpadów segregowanych wyniosła 330 zł/Mg. 

Łączny koszt odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wyniósł 303 999,30 zł. 
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6.2. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  

za okres  od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca 2013 

r. do 31 grudnia 2013 r. kształtują się na następującym poziomie: 

Elementy składowe kosztów: 

a) wynagrodzenie podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady ko-

munalne od właścicieli nieruchomości objętych gminnym odbiorem. 

- 303999,30 zł  

b) Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów ko-

munalnych 

- 11263,40 zł 

c) Wynagrodzenie + pochodne obsługi administracyjnej systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi (2 pracowników) 

- 19553,16 zł 

d) Plan inwestycyjny  

- 80 000, 00 zł 

e) Zakup materiałów i wyposażenia 

- 4000,00 zł 

f) Prowizje inkasentów  

- 11952,52 zł 

Koszty razem – 430768,38 zł 

g) Przypis      –  508209,70 zł  

h) Zaległości –  125226,90 zł 
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W 2013 roku w Mieście i Gminie Torzym wnioski o wpis do rejestru 

zgłosili: 

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) Andrzej Borkowski, ul. Wojska Polskiego 27/10, 66-235 Torzym 

d) P.W.,, LS – PLUS” Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34 A /2 62-064 Plewiska 

e) ,,Veolia Usługi dla Środowiska S.A” ul. Podmiejska 19  

     66-400 Gorzów Wielkopolski 

f) TEW – Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o., ul. Szosa Bytomska 1 67-100 

g) TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk, ul. Słoneczna 17 Ołobok 

h) A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10 41-800 Zabrze 

Usługi wykonywane 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) Andrzej Borkowski, ul. Wojska Polskiego 27/10, 66-235 Torzym 

d) P.W.,, LS – PLUS” Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34 A /2 62-064 Plewiska 
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7.  Analiza liczby mieszkańców. 

Obszar Miasto i Gmina  Torzym wynosi 375 km2. W skład Gminy Torzym wchodzi 

22 miejscowości (miasto Torzym i 21 sołectw). Gmina Torzym liczy wg ewidencji ludności 

prowadzonej przez Urząd Gminy w Torzymiu: 7.073 mieszkańców (stan na 15 kwietnia 

2013 r.). Przeważająca część mieszkańców zamieszkuje budynki jednorodzinne. Szacun-

kowa liczba gospodarstw domowych – ok. 2090. 

7.1. Zbiórka odpadów komunalnych według wybranej usługi: 

W 2013 roku, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było objętych 

2455 właścicieli nieruchomości. Z czego: 

1. Deklaracje dla mieszkańców  

a) usługą ,, selektywnie”  

- 552 deklaracje tj., 1488 osób  

b) usługą ,, zmieszane” 

- 1649 deklaracji tj., 3105 osób  

c) usługą,, 5 i więcej selektywnie” 

- 65 rodzin, 

d) usługą ,, 5 i więcej zmieszane” 

-78-rodzin , 

2. Deklaracje dla przedsiębiorstw  

a) z usługą ,,pojemniki 120l selektywnie” 

- 6 deklaracji, 11 pojemników 

b) z usługą ,,pojemniki 1100l komunalne „ 

- 2 deklaracje, 7 pojemników 

c) z usługą ,,120l komunalne” 

- 8 deklaracji, 15 pojemników 
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d) z usługą,, pojemniki 240l komunalne” 

- 3 deklaracje, 5 pojemników  

e) z usługą ,,pojemniki 80l komunalne” 

- 2 deklaracje, 2 pojemniki  

f) z usługą,, pojemniki 2500l komunalne” 

- 1 deklaracja, 1 pojemnik 

g) z usługą,, pojemniki 80l selektywnie” 

-1 deklaracja, 1 pojemnik 

h) z usługą ,, pojemnik 240l selektywnie” 

- 1 deklaracja, 2 pojemniki  

i) z usługą ,, 120l zmieszane  

- 34 deklaracje, pojemników 71 

j) z usługą ,, 1100l zmieszane nowa”  

- 25 deklaracji,71 pojemników  

k) z usługą 100l selektywnie nowa”  

- 3 deklaracje, 3 pojemniki 

l) z usługą 240l selektywnie nowa” 

- 1 deklaracja, 4 pojemniki 

ł) z usługą 120l selektywnie nowa” 

- 16 deklaracji, 43 pojemniki  

m) z usługą ,, 240l zmieszana nowa” 

- 13 deklaracji, 57 pojemników  

n)z usługą 5000l zmieszana nowa” 

-1 deklaracja, 1 pojemnik 

o) z usługą ,,1100l nowa” 
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- 3 deklaracje, 50 pojemników  

p) z usługą ,,do 100l zmieszana nowa” 

-2 deklaracje, 3 pojemniki 

r) z usługą,, 7000l” 

- 1 deklaracja, 1 pojemnik 

s) z usługą ,, 1100l zmieszana kwartał nowa” 

- 1 deklaracja, 1 pojemniki 
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8. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli 

umowy o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których 

Miasto i Gmina Torzym  powinna podjąć działania, o których 

mowa w art. 6 ust.6- 12. 

 
Odwołując się do zapisów art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, analizie powinna zostać poddana liczba właścicieli nierucho-

mości, którzy  nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, 

o których mowa w art. 6 ust. 6 – 12 wyżej wymienionej ustawy.  

W 2013 roku przeprowadzono ewidencję umów przez właścicieli nieruchomości nie-

zamieszkałych. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji 

wszczęto postępowanie administracyjne. W 2013 roku ogółem złożono 2368 deklara-

cji. 
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9. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych  

na terenie Miasta i Gminy Torzym. 

 

Tabela 2. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta i Gminy Torzym             

w  2013 roku. 

Kod odpadu Rodzaj odpadów komunalnych Masa wytworzonych odpa-
dów komunalnych [Mg] 

150102 Opakowania z tworzyw sztucz-
nych 

149,3 

150107 Opakowania ze szkła  164,4 

200307 Odpady wielkogabarytowe 13,9 

200301 Niesegregowane (zmieszane) od-
pady komunalne  

1228,3 

150101 Opakowania z papieru i tektury  0,5 

150104 Opakowania z metali 23,6 

191212 Inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty)  
z mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 191212 

526,9 

200201 Odpady biodegradowalne 9,8 

160103 Zużyte opony  8,7 
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10. Analiza ilości zmieszanych odpadów komunalnych,  

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania  

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od-

bieranych z terenu Miasta i Gminy Torzym 

Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 w tym, niesegregowane (zmieszane) odpa-

dy komunalne z obszarów miejskich oraz wiejskich na terenie Miasta  i Gminy Torzym.  

 

10.1. Masa odpadów odebranych z obszarów miejskich  

-  760,3 Mg, w tym 760,3 Mg poddanych innym procesom przetwarzania niż składowanie.  

10.2. Masa odpadów odebranych z obszarów wiejskich  

 -  468 Mg, w tym 468 Mg poddanych innym procesom przetwarzania niż składowanie.  

10.3. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

 Przekazane do składowania na składowisku odpadów  

 - 0 Mg 

 Nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów, recykling materiałowy 

- 57,3 Mg 

 Nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów, kompostowanie  

- 30,00 Mg 
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11. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, od-

zyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów ko-

munalnych. 

Tabela 3. Osiągnięte poziomy recyklingu w roku 2014  

Poziom odzysku recyklingu Osiągnięty 
przez gminę 

Wymagany 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

58,1 % 14% 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych 

0 36% 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji kierowanych do składowania 

44,7% <50 % 
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12. Wnioski. 

Miasto i Gmina Torzym w pełni realizuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. Po-

wyższy system jest skuteczny, jednak wciąż należy zwracać uwagę na selektywną zbiórkę, 

której wsparciem są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
jak i prowadzenie działań edukacyjnych w celu podniesienia świadomości ekologicznej 

mieszkańców.  Należy wdrożyć skuteczny system egzekucji należności.  


