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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 2014 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 

ustawy: 

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, 

  potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi, 

 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 przeznacz do składowania 

odbieranych z terenie gminy. 

 

W celu uregulowania funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

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 odpadami 

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 nieruchomości  

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 nieruchomości. 

 Uchwała nr XXV/160/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

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 komunalnymi. 

 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 komunalnymi. 

 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 nieruchomości 

zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

3.  Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie 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 czystości 

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 

pojemnikowo – 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 załadunku 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 

jednorodzinnej 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 odbywała 

się minimum raz w miesiącu.  

 

 

3.2. Zabudowa wielorodzinna. 

Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał system mieszany 

pojemnikowo – workowy zbiórki odpadów komunalnych.  
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3.2.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po segregacji 

odpadów: 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po segregacji 

odpadów gromadzone były w pojemnikach. Częstotliwość załadunku i wywozu 

odpadów odbywała się minimum raz na tydzień. 

3.2.2. Selektywnie zbierane odpady: 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy 

wielorodzinnej odbywał się w dobrowolnym punkcie gromadzenia odpadów 

wyposażonych 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 mini-

mum raz w miesiącu. 

 

3.3. PSZOK – Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest  

w Torzymiu przy ul. Młyńskiej (stara oczyszczalnia).  

 

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej 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 2014 

wynikała z potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

obszarze Gminy Torzym, w sferze selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

organizacji miejsc zbierania odpadów komunalnych.  

 

5. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania.  
 

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

obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych opadów komunal-

nych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych prze-

znaczonych do składowania. Należy zaznaczyć, iż podmiot odbierający odpady od wła-

ścicieli nieruchomości był zobowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komu-

nalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów ko-

munalnych w Długoszynie CZG-12 oraz do instalacji ,, ZUO INTERNATIONALE” w Kunowi-

cach.  
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6. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, 

odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych. 
 

6.1 Opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r.  

 

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku umów na realizację zada-

nia polegającego na odbiorze, transportu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 

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

w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komu-

nalnych 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. 

Styczeń 59594,70 zł 

Luty 48651,90 zł 

Marzec 58284,60 zł 

Kwiecień 59565,00 zł 

Maj 54804,42 zł 

Czerwiec 54961,50 zł 

Lipiec 66201,30 zł 

Sierpień 63059,70 zł 

Wrzesień 49381,20 zł 

Październik 60307,50 zł 

Listopad 66743,49 zł 

Grudzień 53737,20 zł 
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Cena jednostkowa netto 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 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniósł 695292,51 zł. Przypis za 2014 

rok wyniósł 929408,00 zł. Zaległości w płatnościach w 2014 roku wyniosły 190901,20 zł. 

 

W 2014 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) Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.  

f) Veolia Usługi dla Środowiska S.A,, ul. Podmiejska 19 66-400 Gorzów Wielkopolski 

g) Handel Metalami ,, LECH” Lech Cholewa 

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

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

j) Jan Chytra ,, SERAFIN”, ul. UBYSZÓW 113, 26-120 Bliżyn 

k) ZUO INTERNATIONALE Sp. z o.o. ul. Słubicka 50, 66-100 Słubice 

 

Usługi wykonywane były przez: 

a) 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 Gminy Torzym wynosi 375 km2. W skład Miasta i Gminy Torzym wchodzi 22 

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

prowadzonej przez Urząd Gminy w Torzymiu: 7.062 mieszkańców. Przeważająca część 

mieszkańców zamieszkuje budynki jednorodzinne. Szacunkowa liczba gospodarstw 

domowych – ok. 2090. 

7.1. Zbiórka odpadów komunalnych według wybranej usługi: 

1. Deklaracje dla mieszkańców  

a) usługą ,, selektywnie”  

- 543 deklaracje tj., 1398 osób  

b) usługą ,, zmieszane” 

- 1029 deklaracji tj., 2940 osób  

c) usługą,, 5 i więcej selektywnie” 

-84 rodziny,  

d) usługą ,, 5 i więcej zmieszane” 

-91 rodzin , 

2. Deklaracje dla przedsiębiorstw  

a) z usługą ,,pojemniki 120l selektywnie” 

- 6 deklaracji, 11 pojemników 

b) z usługą ,,pojemniki 1100l komunalne „ 

- 1 deklaracja, 3 pojemniki 

c) z usługą ,,120l zmieszana nowa” 

-44 deklaracje, 83 pojemniki 

d) z usługą,, pojemniki 240l komunalne” 

- 2 deklaracje, 3 pojemniki 

e) z usługą ,,pojemniki 80l komunalne” 

- 1 deklaracja, 1 pojemnik 
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g) z usługą,, pojemniki 80l selektywnie” 

-1 deklaracja, 1 pojemnik 

h) z usługą ,, pojemnik 240l selektywnie” 

- 1 deklaracja, 2 pojemniki  

i) z usługą ,, 120l komunalne” 

- 7 deklaracji, 13 pojemników  

j) z usługą ,, 1100l zmieszane nowa”  

- 29 deklaracji, 87 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” 

- 14 deklaracji, 59 pojemników 

n)z usługą ,,120l zmieszana nowa” 

-44 deklaracji,83 pojemniki 

o) z usługą ,,1100l selektywnie nowa” 

- 3 deklaracje, 57 pojemników  

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

-3 deklaracje, 4 pojemniki 

r) z usługą,, 120l selektywnie” 

- 5 deklaracja, 10 pojemników 

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

- 1 deklaracja, 1 pojemnik 
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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 

nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina 

powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 – 12 wyżej 

wymienionej ustawy. W 2014 roku 1868 właścicieli nieruchomości złożyło 

deklaracje. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli 

deklaracji wszczęto postępowanie administracyjne.  
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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 2014 

roku. 

Kod odpadu Rodzaj odpadów komunalnych Masa wytworzonych  
odpadów komunalnych [Mg] 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 188,9 

150107 Opakowania ze szkła  243,5 

200307 Odpady wielkogabarytowe 126,8 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

1718,1 

150101 Opakowania z papieru i tektury  73,3 

150104 Opakowania z metali 3,0 

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

548,8 

200201 Odpady biodegradowalne 9,8 

160103 Zużyte opony  10,0 

170101 Odpady z betonu oraz gruz  
budowlany z remontów i rozbiórek 

13,6 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 30,4 

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 170106 

19,8 
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10. Analiza ilości zmieszanych odpadów komunalnych,  

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania  

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

odbieranych z terenu Miasta i Gminy Torzym. 

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

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

 

10.1. Masa odpadów odebranych z obszarów miejskich  

- 921,8 Mg, w tym 760,3 Mg poddanych innym procesom przetwarzania niż składowanie.  

10.2. Masa odpadów odebranych z obszarów wiejskich  

 - 796,3 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 

- 67,0 Mg 

 Nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów, kompostowanie  

- 24,0 Mg 
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11. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego  

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji  

odpadów komunalnych, osiągnięte przez Miasto i Gminę 

Torzym w 2014 roku. 

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 

83,4% 14% 

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

100% 38% 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

46,6% 50 % 
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12. Wnioski. 

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

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

której wsparciem są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych jak i prowadze-

nie działań edukacyjnych w celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 

usprawnienie systemu egzekucji należności.  


