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1. WPROWADZENIE 

 

1.1. CEL ORAZ PODSTAWA PRZYGOTOWANIA ANALIZY 

 

 Przedmiotowy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 

do której została zobowiązana na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). 

 Zadaniem Analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia 

efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

Zgodnie z art. 9tb ww. ustawy Wójt, Burmistrz lub Prezydent sporządza przedmiotową analizę 

w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy oraz udostępnia ją na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.  

 

 

1.2. REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

 

 W trakcie sporządzania niniejszej analizy opierano się przede wszystkim na 

następujących dokumentach: 

Ustawy: 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699); 

Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10), 

 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), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie 

sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1530); 

Akty prawa miejscowego: 

 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 przyjęty 

uchwałą nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28.03.2017 r., 

 Uchwała nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2020 r. poz. 3361), 
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 Uchwała nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego  

z 2021 r. poz. 547), 

 Uchwała nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń  

Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Województwa Opolskiego z 2020 r. poz. 3348), 

 Uchwała nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2021 r. poz. 548), 

 Uchwała nr XIV/119/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020 r.  

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2020 r. poz. 395), 

 Uchwała nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2021 r. poz. 574). 

 

 

1.3. CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 

 Gmina Dobrzeń Wielki położona jest w centralnej części województwa opolskiego. 

Współrzędne geograficzne wynoszą 51° szerokości geograficznej północnej oraz 18° długości 

geograficznej wschodniej. Powierzchnia omawianego obszaru wynosi 6 389 ha. 

Gmina Dobrzeń Wielki od zachodu graniczy z Gminą Popielów, od północy z Gminą 

Pokój, od północnego wschodu z Gminą Murów, od wschodu z Gminą Łubniany, od południa 

z Miastem Opole i z Gminą Dąbrowa, a od południowego zachodu z Gminą Lewin Brzeski. Przez 

teren Gminy przepływa rzeka Odra. 

Od stycznia 2017 r. z Gminy odłączono miejscowości: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, 

Krzanowice i Świerkle, włączając je do Opola. Tym samym, zmniejszeniu uległa ludność Gminy 

oraz jej powierzchnia. Obecne sołectwa Gminy to: Dobrzeń Wielki, Chróścice, Kup i Dobrzeń 

Mały, zamieszkiwane przez ok. 9,1 tys. mieszkańców. 

Gmina Dobrzeń Wielki, zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa 

opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” należała do Centralnego 

Regionu Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.  
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o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2019 r. poz. 1579) zniosła regionalizację co spowodowało również zniesienie zakazu 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych i z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych poza obszarem regionu, na którym zostały wytworzone. Inną ważną 

wprowadzoną zmianą jest zastąpienie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych przez instalacje komunalne. 

 

 

2. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport lub przetwarzanie 

odpadów, w tym sortowanie, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również 

późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane 

w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. 

  

W 2021 r. zadania związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki realizowane były przez następujące podmioty: 

1. PROWOD Sp. z o.o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup, 

2. EKO-TRANS Jan Kurowski, ul. Brynicka 46B, 46-082 Kup, 

3. REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole. 

 

 Z dopuszczalnych przez ww. ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

sposobów naliczania opłat związanych z gospodarką odpadami, Gmina Dobrzeń Wielki 

uchwałą nr XIV/119/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty wprowadziła zasadę, zgodnie z którą należność miesięczna za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty (23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość; stawka podwyższona 69,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca – w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny). Od dnia 1 kwietnia 2021 r. zgodnie z Uchwałą 

nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty, zaczęły obowiązywać wyższe stawki ww. opłat, tj. 28,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość; stawka podwyższona 84,00 zł miesięcznie 

od jednego mieszkańca – w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

 Zebrane opłaty mają za zadanie pokryć koszty ponoszone przez Gminę związane 

z szeroko rozumianym tematem gospodarowania odpadami. 
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2.1. ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 Zgodnie z ww. ustawą o odpadach (wg stanu obowiązującego w 2021 r.) , przez odpady 

komunalne rozumiało się 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. Jak 

wynika z definicji, źródłami powstawania odpadów komunalnych poza gospodarstwami 

domowymi są także nieruchomości niezamieszkałe (np. placówki oświatowe, obiekty 

handlowe czy usługowe). Do odpadów komunalnych zalicza się także odpady z terenów 

otwartych, np. koszy ulicznych. 

Do końca 2019 r. system odbioru odpadów komunalnych w Gminie Dobrzeń Wielki 

funkcjonował w oparciu m.in. o uchwałę nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Uchwała ta została uchylona uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia  

31 października 2019 r., w związku z czym od dnia 1 stycznia 2020 r. Gmina zaprzestała 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na terenie których nie 

zamieszkują mieszkańcy. 

 

 

2.2. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 

 

Selektywna zbiórka polega na podziale odpadów na poszczególne frakcje, co ułatwia 

ich dalsze przetwarzanie. 

W 2021 r. na terenie Gminy Dobrzeń Wielki segregacji podlegały: 

 papier i tektura  – w pojemnikach w kolorze niebieskim, 

 szkło – w pojemnikach w kolorze zielonym, 

 metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – w pojemnikach  

w kolorze żółtym, 

 odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – w pojemnikach w kolorze 

brązowym , 

 popiół – w pojemnikach w kolorze szarym. 

 W przypadku odpadów ulegających biodegradacji możliwe jest kompostowanie we 

własnym zakresie w przydomowych kompostownikach. 

 Regularnie, raz do roku ma miejsce mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 

podczas której mieszkańcom zabierane są tego typu odpady wprost sprzed budynków.  

W 2021 r. taka zbiórka miała miejsce w miesiącu sierpniu, w poszczególnych miejscowościach 

wg harmonogramu wywozu. 
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2.3. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 Dzięki zlokalizowanemu w Chróścicach Punktowi Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych Gmina Dobrzeń Wielki wypełniła ustawowy obowiązek posiadania takiego 

miejsca w każdej gminie. W PSZOK odbywa się odbiór odpadów komunalnych, pochodzących 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, gromadzonych  

w sposób selektywny, zgodnie z listą poniżej: 

 Odzież, tekstylia - stare ubrania, szmaty, 

 papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, 

 tworzywa sztuczne - folie, donice, baniaki, butelki, 

 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone, 

 odpady budowlane - cegły, szyby bez ram, kafelki, gruz (do 500 kg na miesiąc na 

jedno gospodarstwo domowe, dla którego złożona została deklaracja o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 

 odpadowa papa, 

 opony - do 1,10 m średnicy (do 4 szt. na rok na jedno gospodarstwo domowe); nie 

są natomiast przyjmowane opony z pojazdów związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą (przedsiębiorcy i rolnicy), 

 materiały izolacyjne - wełna, styropian, 

 odpady zielone (biodegradowalne) - trawa, gałęzie o długości do 1,5 mb (do 150 kg 

na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego złożona została deklaracja 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 

 szkło - słoiki, butelki, 

 AGD - piece, pralki, lodówki, odkurzacze, 

 RTV - telewizory, radia, odtwarzacze (kompletne – wraz z układami 

elektrotechnicznymi), 

 odpady wielkogabarytowe - meble, krzesła, fotele, dywany, wykładziny, 

 żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory, 

 złom, 

 czysty popiół, 

 chemikalia, przeterminowane leki, 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstające w gospodarstwie 

domowym (igły, strzykawki). 

 

 Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej   

i placówkach oświatowych, a pojemniki na przeterminowane lekarstwa w aptekach. 

W 2021 r. w PSZOK-u w Chróścicach zebrano ponad 410 Mg odpadów, co świadczy o rosnącej 

świadomości ekologicznej mieszkańców, na co miała wpływ edukacja ekologiczna prowadzona 

w poprzednich latach przez Gminę Dobrzeń Wielki.  
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3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  

ORAZ PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH I POZOSTAŁOŚCI Z PROCESU MECHANICZNO-

BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania  

i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wszystkie odebrane od mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne przekazywane są do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów (Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów) mieszczącej się przy 

ulicy Podmiejskiej 69 w Opolu.  

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania trafiają na 

składowisko znajdujące się w Opolu przy ulicy Podmiejskiej 69.  

Odbierane z terenu Gminy odpady ulegające biodegradacji oraz odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji kierowane są na kompostownię pryzmową zarządzaną przez Zakład Komunalny 

Sp. z o.o. w Opolu przy ulicy Podmiejskiej 69.   

Ilości odpadów poddanych składowaniu w stosunku do całości odebranych i zebranych 

odpadów przedstawiają Tabele nr 2 i 3.  

 

 

4. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

 

 Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Obydwie instalacje zlokalizowane są w miejscowości Chróścice, przy ulicy Polnej.  

Na składowisku przyjmowane są głównie odpady budowlane z grupy 17 oraz selektywnie 

zbierany popiół.  

 Instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy jest 

instalacja MBP w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu, a dla odpadów 

zielonych – kompostownia także znajdująca się na jej terenie. 

W 2020 r. rozpoczęto modernizację i rozbudowę gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Chróścicach.  Rozbudowany i zmodernizowany PSZOK jest 

elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobrzeń 

Wielki, w Regionie Centralnym, wyznaczonym w Planie gospodarki odpadami dla 

województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. Celem projektu 

było poprawienie warunków dla mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki do osiągnięcia 
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wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz właściwego 

sposobu ich zagospodarowania (ponowne użycie, odzysk w tym recykling). Przedsięwzięcie 

przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: 

ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość 

odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko  

i wpływając na wynik celów koniecznych do osiągnięcia w województwie opolskim.  

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego PSZOK odbyło się 3 sierpnia 2021 r.  

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 377 653,08 zł brutto, z czego 966 861,92 zł 

pochodziło z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. 

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały między innymi:  

 wiaty stalowe: wiata stalowa na elektro śmieci, wiata stalowa na przyjmowanie 

rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia,  wiata 

stalowa na odpady wielkogabarytowe,  

 kontenery do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych 

niż niebezpieczne: kontener otwarty na gruz (KP10 - 1 szt.), kontener otwarty na BIO 

(KP10 - 1 szt., KP7 - 1 szt.), kontener na odzież tekstylia zamykany (KP10 - 2 szt.), 

kontener zamykany na plastik (KP10 - 2 szt.), kontener zamykany na papier (KP10 - 

2 szt.), kontener zamykany na styropian (KP10 - 1 szt.), kontener otwarty na szkło 

(KP7 - 1 szt.), kontener otwarty na metal (KP7 - 1 szt.), kontener otwarty na papę 

(KP7 - 1 szt.), zakup kontenera szczelnego na odpady niebezpieczne i chemię (1 szt.),  

 kontenery administracyjne i socjalne: zakup i montaż całorocznego kontenera 

socjalno-sanitarnego wraz z wyposażeniem, kontenera administracyjnego, 

modernizacja istniejących pomieszczeń magazynowych i wiaty, 

 zasypanie „leja” celem wykorzystania terenu na składowanie odpadów,  

 wykonanie instalacji monitoringu i alarmowej oraz fotowoltaicznej dla potrzeb 

PSZOK,  

 zakup rębaka do drewna i gałęzi z własnym napędem, 

 szlabany wjazdowe (2 szt.), utwardzenie terenu PSZOK kostką betonową oraz 

ogrodzenie terenu. 

 

  

5. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM  

I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W PODZIALE NA WPŁYWY, 

WYDATKI I NADWYŻKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

 Koszty obsługi systemu obejmujące m.in.: odbiór, transport, zagospodarowanie 

odpadów, utrzymanie składowiska, PSZOK-u, dzierżawę pojemników oraz pozostałe koszty 

administracyjne w 2020 r. osiągnęły kwotę 2 332 259,14 zł i znacznie przewyższały wpływy  

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 1 779 498,48 zł. 
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 Z tego względu, Rada Gminy Dobrzeń Wielki podjęła uchwałę nr XXVIII/213/2021 z dnia  

25 lutego 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2021 r., 

uchylającą uchwałę nr XIV/119/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.  

Zgodnie z nową uchwałą dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w myśl której opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej 

opłaty. Jednocześnie ustalono stawkę opłaty w wysokości 28 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość oraz stawkę podwyższoną 84 zł  

w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny (zgodnie z wcześniejszą uchwałą z dnia 30 stycznia 2020 r. 

stawki te wynosiły 23 zł – opłata podstawowa i 69 zł – opłata podwyższona).  

W roku 2021, podobnie jak w latach wcześniejszych głównym kosztem funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi był koszt odbioru, transportu, odzysku, 

recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Do tego doszły wydatki ponoszone na 

utrzymanie składowiska, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty 

administracyjne. W 2021 r. ogólne koszty funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami 

osiągnęły kwotę 2 637 103,02 zł. Wpływy natomiast związane z obsługą systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi wyniosły 2 287 688,81 zł i objęły one przede wszystkim wpłaty  

z tytułu dokonanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców.  

Pomimo podjętych działań, m. in. podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaprzestania 

odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  

a powstają odpady komunalne, nadal koszty gospodarowania odpadami przewyższyły 

dochody.    

 

 

6. LICZBA MIESZKAŃCÓW  

 

Dokonując przedmiotowej analizy należy wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców 

zameldowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz liczbę osób ujętych w deklaracjach  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez mieszkańców 

Gminy.   

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Dobrzeń 

Wielki  wyniosła 9084. 

 W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

złożonych w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ujętych zostało 7448 mieszkańców. Różnica  

w ilości osób zameldowanych i wynikających ze złożonych deklaracjach bierze się głównie ze 
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stałego pobytu części mieszkańców za granicą lub w innej gminie, a także spowodowana jest 

wyjazdami mieszkańców w celach zarobkowych do pracy poza granice kraju.  

W Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki zostało złożonych 2241 deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku wspólnot mieszkaniowych, 

deklaracje złożone zostały przez ich zarządy).  

 W 2021 r. przeprowadzona została weryfikacja złożonych deklaracji pod kątem ilości 

wykazanych osób oraz rzeczywistej liczby osób zamieszkałych w gospodarstwach domowych. 

 

 

7. 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 

 

Gmina Dobrzeń Wielki w 2021 r. nie podejmowała działań, o których mowa  

w art. 6, ust. 1  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ ze względu na 

brak danych o liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, nie odnotowano 

konieczności wydania przez Wójta Gminy decyzji administracyjnych w powyższej kwestii. 

 

 

8. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 

 

 Według danych GUS w 2020 r. w Polsce każdy mieszkaniec wytworzył średnio 342 kg 

odpadów komunalnych, mieszkaniec województwa opolskiego 379 kg odpadów, natomiast 

Gminy Dobrzeń Wielki 370 kg (brak danych GUS za 2021 rok). Z dostępnych danych za 2020 r. 

wynika zatem, że masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca 

Gminy Dobrzeń Wielki jest wyższa od średniej masy tych odpadów wytworzonych przez 

mieszkańca kraju oraz nieco niższa od średniej masy tych odpadów wytworzonych przez 

mieszkańca województwa (w roku 2019 masa tych odpadów wytworzonych przez mieszkańca 

Gminy Dobrzeń Wielki wynosiła 388 kg i była wyższa zarówno od średniej masy wytworzonej 

przez mieszkańca kraju, jak i województwa).  

 

Tabela 1. Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca w latach: 2005, 2010, 2015, 

2016-2020 w poszczególnych województwach (dane GUS) 

Województwo 

Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca 

Rok 2005 

[kg] 

Rok 2010 

[kg] 

Rok 2015 

[kg] 

Rok 2016 

[kg] 

Rok 2017 

[kg] 

Rok 2018 

[kg] 

Rok 2019 

[kg] 

Rok 2020 

[kg] 

P O L S K A  245 263 283 303 312 325 332 342 

Dolnośląskie  309 346 340 361 374 394 404 400 

Kujawsko-pomorskie  217 249 284 287 306 320 332 345 

Lubelskie  155 157 180 196 207 222 234 248 

Lubuskie  277 294 328 346 360 361 380 386 
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Łódzkie  248 264 263 275 285 319 333 247 

Małopolskie  193 232 236 289 297 316 317 331 

Mazowieckie  291 301 311 328 331 336 321 346 

Opolskie  243 253 279 296 317 327 339 379 

        Gmina Dobrzeń Wielki  brak danych GUS  388 370 

Podkarpackie  165 171 196 210 218 234 242 236 

Podlaskie  223 204 241 245 235 253 283 288 

Pomorskie  267 306 305 329 346 355 372 354 

Śląskie  278 298 332 355 352 367 376 395 

Świętokrzyskie  144 157 166 184 188 201 232 256 

Warmińsko-mazurskie  219 230 271 302 295 308 306 304 

Wielkopolskie  256 268 308 326 343 351 355 358 

Zachodniopomorskie  297 309 337 355 374 377 391 382 

 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki, sporządzono 

zestawienia mas odebranych (Tabela 2) i zebranych w PSZOK (Tabela 3) w 2021 r. odpadów 

komunalnych wraz z informacjami o sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów 

odpadów, w tym ilości odpadów przeznaczonych do składowania.   

Ogółem w 2021 r. z terenu Gminy Dobrzeń Wielki odebrano i zebrano 4132,078 Mg 

odpadów komunalnych (odebrano 3721,170 Mg; zebrano na terenie PSZOK w Chróścicach 

410,908 Mg).   

 
Tabela 2. Masy poszczególnych odpadów odebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki wraz z ilościami poddanymi 

składowaniu w 2021 roku (na podstawie danych z rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi) 

Kod 
odebranych 

odpadów 
Rodzaj odebranych odpadów 

Masa 
odebranych 

odpadów 
[Mg] 

w tym: 

Proces 
R11 

[Mg] 

Proces  
R3 lub R52 

[Mg] 

Proces 
R123  
[Mg] 

Proces 
D54 

[Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

1477,620   1477,620  

15 01 01 
Opakowania z papieru  
i tektury 

144,550 6,080 61,300   

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 152,640   152,640 
 
 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

59,340    59,340 

20 02 01 
Odpady ulegające 
biodegradacji 

448,360  448,360   

15 01 07 Opakowania ze szkła 238,800  181,488  
 
 

17 01 02 Gruz ceglany 29,780  29,780  
 
 



 

12 

 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01  
i 17 06 03 

5,080    5,080 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 

337,940    337,940 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

230,320 63,670 38,310 128,340  

20 03 99 
Odpady komunalne 
niewymienione w innych 
podgrupach 

1,040   1,040  

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 

60,360   60,360  

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

408,740  408,740   

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek  
i remontów 

126,600  126,600   

1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii  
2 R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne 
procesy przekształcania); R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych 
3 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 
4 składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany  

 

Tabela 3. Masy poszczególnych odpadów zebranych w PSZOK z terenu Gminy Dobrzeń Wielki wraz z ilościami 

poddanymi składowaniu w 2021 roku (na podstawie danych z rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań  

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi) 

Kod 
odebranych 

odpadów 
Rodzaj odebranych odpadów 

Masa 
zebranych 
odpadów 

[Mg] 

w tym: 

Proces 
R11 

[Mg] 

Proces R3, 
R4 lub R52 

[Mg] 

Proces 
R123  
[Mg] 

Proces 
D54 

[Mg] 

20 01 10 Odzież  8,140   8,140 
 
 

20 01 36 

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

10,679   
10,779 

w tym 0,100  
z magazynu  

z 2020 r. 

 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

2,690 
z tego 0,150 

pozostało  
w magazynie  

na 2022 r. 

3,290 
w tym 0,750 
 z magazynu  

z 2020 r. 
   

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 

0,068   
0,103 

w tym 0,035   
z magazynu  

z 2020 r. 
 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

10,890 2,637 1,587 6,666  

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

85,740    85,740 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 

0,012   
0,032 

w tym 0,020  
z magazynu  

z 2020 r. 
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17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01  
i 17 06 03 

5,690    5,690 

20 01 23* 
Urządzenia zawierające 
freony 

5,987   
6,107 

w tym 0,120  
z magazynu  

z 2020 r. 
 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 78,980 4,060  74,920 
 
 

15 01 07 Opakowania ze szkła 4,720  3,5872  
 
 

15 01 01 
Opakowania z papieru  
i tektury 

11,080 0,470 4,690 5,920  

20 01 35* 

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

4,419   4,419  

20 02 01 
Odpady ulegające 
biodegradacji 

103,120 
z tego 1,000 

pozostało  
w magazynie  

na 2022 r. 

 102,120   

16 01 03 Zużyte opony 

11,160 
z tego 3,400 

pozostało  
w magazynie  

na 2022 r. 

8,560 
w tym 0,800  
z magazynu  

z 2020 r. 
  

 
 

17 04 05 Żelazo i stal 2,333  2,333  
 
 

17 01 02 Gruz ceglany 35,200  35,200  
 
 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek  
i remontów 

25,600  25,600   

17 03 80 Odpadowa papa 4,400   4,400 
 

 
1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 4,400 
2 R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne 
procesy przekształcania); R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali; R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych 
3 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 
4 składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany  

 

 

9. ILOŚĆ NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH  

I BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, ODBIERANYCH Z TERENU 

GMINY ORAZ PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH I POZOSTAŁOŚCI Z PROCESU MECHANICZNO-

BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono poniższe zestawienia. Tabela 4 

przedstawia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów 

odebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki w 2021 r.  
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Tabela 4. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, odebranych i zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki w 2021 r. 

Kod odebranych  
i zebranych odpadów 

Rodzaj odebranych i zebranych  
odpadów 

Masa odebranych  
i zebranych odpadów  

[Mg] 

Proces, jakiemu 
poddano odpady 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

1477,620  R12 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 550,480     R3 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,000  zmagazynowane 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

408,740  R3 

 

W roku 2021 z terenu Gminy Dobrzeń Wielki odebrano 1477,620 Mg 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz łącznie 960,220 Mg 

bioodpadów, stanowiących odpady komunalne.   

W Tabeli 5 wykazano informacje o masie pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

przekazanych do składowania. W sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady 

komunalne od mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki nie wyszczególniono natomiast żadnych 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, które zostałyby zeskładowane.  

 
Tabela 5. Ilość przekazanych do składowania pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  

Kod powstałych odpadów Rodzaj powstałych odpadów 
Masa strumienia odpadów  

[Mg] 

19 05 99 Inne niewymienione odpady  338,3750 

 

Cały strumień odpadów o kodzie 19 05 99 powstały w 2021 r. z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych został 

przekazany na składowisko - instalację do składowania odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne, zarządzane przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu przy ulicy Podmiejskiej 69.  

 

 

10. UZYSKANE POZIOMY PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU 

ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 

Zgodnie z art. 3b ww. ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagany 

poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 r. 

powinien wynieść co najmniej 20%.  

Równocześnie ze zmianą ww. ustawy, na gminy nałożono obowiązek dokonywania 

obliczenia nowego poziomu – poziomu składowania (poziomy składowania za lata 2020 i 2021 
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należało obliczyć w trakcie sporządzania sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.). W myśl 3b ust. 2a ww. ustawy gminy 

obowiązane są nie przekroczyć poziomu składowania w wysokości 30% wagowo – za każdy rok 

w latach 2025-2029.  

Zgodnie z rozporządzeniem 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) do dnia 16 lipca w 2020 r. dopuszczalny poziom 

składowania przedmiotowych odpadów powinien wynieść nie więcej niż 35% w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Pomimo tego, że ww. rozporządzenie nie określa 

poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2021 r., jest 

ono nadal obowiązujące. 

Pomimo tego, że ustawą  z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 2151) zmieniono definicję odpadów komunalnych, 

zgodnie z którą nie obejmują one odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nadal zastosowanie 

mają przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi, czyli gmina ma obowiązek 

ich przyjmowania. Zmiany w zakresie definicji odpadów komunalnych oraz budowlanych  

i rozbiórkowych weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Dotyczą one sprawozdań, które zostaną 

złożone za 2022 r. oraz kolejne lata. Sprawozdania za 2021 r. miały dotychczasowe zapisy  

i poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, 

należało wyliczyć jak dotychczas, jednakże bez obowiązku osiągania określonych poziomów 

ich recyklingu.  

 
Tabela 6. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji w 2021 r.  

Poziom 
Wymagany/dopuszczalny 

poziom w 2021 r. 
Osiągnięty poziom przez 
Gminę Dobrzeń Wielki  

Poziom przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

wymagany poziom – 20% 33,81% 

Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

dopuszczalny poziom  
do dnia 16 lipca 2020 r. – 35% 

0,00% 

Poziom składowania  - 12,22% 
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Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne powinien 

- 70,84% 

 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

osiągnięty przez Gminę Dobrzeń Wielki w 2021 r. wyniósł 33,81%, w związku z czym został 

spełniony ustawowy wymóg w tym zakresie. W stosunku do pozostałych osiągniętych 

poziomów, brak jest obecnie przepisów prawnych określających jednoznacznie, jakie ich 

wartości gmina była zobowiązana uzyskać w 2021 r.  

 

 

11. MASA ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY 

PRZEKAZANYCH DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCENIA ORAZ STOSUNEK MASY 

ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEKAZANYCH DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCENIA 

DO MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY 

 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono poniższe zestawienia. Tabela 7 

przedstawia masy poszczególnych rodzajów odpadów, wytworzonych na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki, przekazanych do termicznego przekształcenia – poddanych procesowi R1,  

tj. wykorzystanych głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. W 2021 r. 

żadne z zebranych na terenie gminy odpadów, nie zostały poddane procesowi D10,  

tj. przekształceniu termicznemu na lądzie.  

 
Tabela 7. Masy odpadów przekazanych do termicznego przekształcenia – poddanych procesowi R1 w 2021 r.  

Kod odebranych 
odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów 
Ilość odpadów 

poddanych procesowi R1 
[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 6,550  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 66,307  

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

3,290   

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 4,060  

16 01 03 Zużyte opony 8,560  

 

Ogółem w 2021 r. z wytworzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki odpadów 

komunalnych 88,767 Mg zostało przekazanych do termicznego przekształcenia w procesie R1. 

Stosunek masy tych odpadów do masy odpadów wytworzonych na terenie Gminy wynosi 

2,15%. 
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12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

 

Zgodnie z wymogami ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach analiza 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki za 2021 r. została 

opracowana, jako element weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych związanych 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Analiza dostarczyła informacji przede wszystkim 

o liczbie osób zamieszkujących, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, potrzebach inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami, ilości 

wytwarzanych na terenie Gminy odpadów komunalnych, kosztach systemu, ilości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz uzyskanych poziomach przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu. Powyższe informacje pozwalają poszukiwać najbardziej 

racjonalnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań związanych z doskonaleniem gminnego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Gmina Dobrzeń Wielki spełnia obowiązki dotyczące realizacji zadań zapewniających 

utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie. System gospodarowania odpadami 

komunalnymi na jej terenie funkcjonuje dobrze. 

Gmina Dobrzeń Wielki osiągnęła wymagany poziom przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W stosunku do pozostałych osiągniętych 

poziomów, brak jest obecnie przepisów prawnych określających jednoznacznie, jakie ich 

wartości gmina była zobowiązana uzyskać w 2021 r. 

Z terenu Gminy Dobrzeń Wielki w 2021 r. odebrano łącznie 4132,078 Mg odpadów  

(w tym 410,908 Mg odpadów zebranych w PSZOK). W stosunku do roku 2020, zwiększyła się 

ogólna ilość odebranych odpadów o ponad 140 Mg. Wzrosła przede wszystkim masa odpadów 

zebranych na ternie PSZOK o ponad 100 Mg, odebranych niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o 50 Mg, natomiast zmniejszyła się ilość odebranych i zebranych 

odpadów budowlanych o 70 Mg.  

Pomimo wprowadzonych w 2021 r. zmian, system gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Dobrzeń Wielki nie bilansuje się (wyższe koszty systemu niż wpływy z opłat). 

W 2022 r. Gmina musi podjąć kolejne działania mające na celu zwiększenie wpływów do 

budżetu lub ograniczenie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami, tak aby  

w przyszłości  osiągnąć bilansowanie się systemu.   
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