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PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY
Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – powoływanej
dalej jako u.c.p.g., gdzie określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy.

CEL SPORZĄDZENIA ANALIZY
Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb
inwestycyjnych, poniesionych kosztów w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma również dostarczyć informacji o liczbie
mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków
określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania. Analiza ma dostarczyć
niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.

ZAGDANIENIA OGÓLNE
Gmina Walim obejmuje swoim obszarem 78,75 km2. W skład gminy wchodzi 9 sołectw:
Glinno, Jugowice, Dziećmorowice, Michałkowa, Niedźwiedzica, Olszyniec, Rzeczka, Walim,
Zagórze Śląskie.
Odpady komunalne na terenie Gminy Walim powstają głównie w gospodarstwach
domowych, ale również na nieruchomościach niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności
publicznej (szkoły, urzędy, przedsiębiorstwa, biura) oraz infrastruktury (handel, obiekty
turystyczne, usługi, a także domki letniskowe).
W 2015 roku odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowane było przez ALBĘ Dolny Śląsk
Spółkę z o.o. ul. Piasta 16, 58-320 Wałbrzych, która została ponownie wyłoniona w trybie
przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto na dwanaście miesięcy tj. od 01.05.2015 r. do
30.04.2016 r. poprzednia umowa również z ALBĄ Dolny Śląsk obejmowała okres od
01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
Na terenie Gminy Walim funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Jugowicach przy ul. Dworzec PKP. Do punktu mieszkańcy mogą w ramach opłaty
za gospodarowanie odpadami oddawać odpady, tj. stare meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone
(liście, drobne gałęzie, trawa), zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane (gruz),
odpady niebezpieczne, odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak:
przeterminowane lekarstwa i chemikalia, pojemniki po farbach i lakierach.
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Odpady selektywne są zbierane w systemie zbiorczym tzn. na terenie gminy Walim
rozstawionych jest 73 sztuk tzw. „gniazd recyklingu” na poszczególne frakcje; papier,
tworzywa sztuczne/metal/wielomateriałowe oraz szkło stanowi to 219 sztuk pojemników
oraz w systemie indywidualnym tj. odbiór odpadów spod nieruchomości właściciela.
W marcu i październiku 2015 roku została przeprowadzona zbiórka odpadów
tzw. „wystawka” podczas,
której mieszkańcy mogli pozbyć się odpadów
wielkogabarytowych (stare meble, małogabarytowy sprzęt AGD, wielkogabarytowy sprzęt
AGD, wózki dziecięce, materace, pościel, rowery, zabawki i inne przedmioty dużych
rozmiarów).

OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

GMINY

Na terenie Gminy Walim nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Zgodnie z przepisami, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
obowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych
do składowania, wyłącznie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych.
Zgodnie z „ Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
2012” Gmina Walim należy do Regionu Południowego, w którym na dzień dzisiejszy
funkcjonują następujące instalacje:
Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w regionach gospodarki odpadami
komunalnymi województwa dolnośląskiego RIPOK
Region
Lp.
gospodarki
Rodzaj instalacji
Lokalizacja instalacji
odpadami
Instalacja mechaniczno – biologicznego
ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa
przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych - MBP
Ścinawka Dolna, 57-420 Radków

1.

Instalacja przetwarzania selektywnie
zebranych odpadów zielonych i
bioodpadów - kompostownia
REGION
POŁUDNIOWY

Zawiszów 5, 58-100 Świdnica
ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa
Ścinawka Dolna, 57-420 Radków
Szalejów Górny, 57-314 Szalejów Górny
Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Instalacja do składowania odpadów
powstających
w procesie mechaniczno – biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych –
składowisko

Ścinawka Dolna, 57-420 Radków
Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Źródło: załącznik Nr 1 do uchwały nr IX/212/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do RIPOK w Ścinawce Dolnej
i Zawiszowie.
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ANALIZA
POTRZEB
INWESTYCYJNYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZWIĄZANYCH

Art. 9tb ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminę
do dokonania analizy w zakresie potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy przejawiają się głównie w konieczności utwardzenia terenu
i postawienia poręczy przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw.
"gniazdach recyklingu", na którym usytuowane są pojemniki. Wyrównanie nawierzchni oraz
postawienie poręczy z pewnością zapobiegłby przewracaniu się pojemników podczas silnych
wiatrów.

ANALIZA KOSZTÓW PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM,
ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW
KOMUNALNYCH (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.)
Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem oraz obsługą systemu, w tym również koszty
poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych (umowa z Albą Dolny Śląsk Sp. z o.o.), zostały wykazane w poniższej
tabeli za cały rok 2015.
ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ WALIM W ROKU
2015 W ZWIĄZKU OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYSZCZEGÓLNIENIE
KOSZTY I
WYDATKI (ZŁ)
Koszty
wywozu
odpadów
komunalnych
(odbiór,
transport
827 137,44
i zagospodarowanie odpadów komunalnych - umowa z ALBĄ Dolny Śląsk Sp. z
o.o.)
Koszty utrzymania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (w tym wynagrodzenie pracownika)
Koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia pracowników
związanych z tworzeniem oraz obsługą systemu)

RAZEM
Całkowity koszt systemu
886 008,05 złotych rocznie.

gospodarowania

odpadami

11 370,93
47 499,68

886 008,05
komunalnymi wynosi

Poniższa tabela przedstawia roczną wyliczoną opłatę(przypisy) z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi (podstawą wyliczenia są złożone deklaracje) oraz wpłaty
dokonywane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Wyliczone opłaty na podstawie złożonych deklaracji (przypisy)
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym (kwota jaka
powinna wpłynąć do budżetu gminy, wpłaty bieżące i zaległe)
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi za okres
01 stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r. (wpłaty bieżące i zaległe)

KOSZTY I WYDATKI
(ZŁ)
977 504,05
746 736,44
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Opłata naliczona( przypisy)
977 504,05

Wpływy
746 736,44

Zaległość
230 767,61

Źródło: materiały własne

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia.
Upomnienia z tytułu nie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok
2015 otrzymało 564 właścicieli nieruchomości, a kwota zaległości z tego tytułu od
01.07.2013 roku wynosi 230 767,61 zł.

Analiza liczby mieszkańców
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015 wynosiła 5593. Liczba osób, które złożyły deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ten sam dzień wynosiła
4377.
Liczba mieszkańców

5 506

Złożone deklaracje

4 377

Różnica w ilości mieszkańców

1 129

Różnica
w
ilości
1129
mieszkańców
może
wynikać
z
faktu,
iż część osób zameldowanych na terenie Gminy Walim faktycznie zamieszkuje na terenie
innej gminy bądź za granicą. Różnica może też wynikać m.in. z tego, że wielu uczniów
i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja
występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę
przebywają poza terenem gminy.
W ramach "uszczelnienia systemu" na bieżąco kierowane są do właścicieli nieruchomości
wezwania do złożenia korekty deklaracji w związku z wynikającą różnicą z tytułu zwiększenia
liczby osób zamieszkujących nieruchomość np. w związku z narodzinami dziecka.
W 2015 roku w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi wydano
18 decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Na terenie Gminy Walim z 4377 osób:
 4108 zadeklarowało zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny tj. 94%,
 269 zaś zbiera odpady nieselektywnie tj. 6 %.
Stawka za zbieranie odpadów w sposób selektywnie ustalona od osoby do kwietnia 2015
roku wynosiła 10 zł, zaś za odpady zbierane nieselektywnie mieszkaniec gminy Walim
uiszcza 20 zł od osoby.
Opłata za odpady dla nieruchomości niezamieszkałych do kwietnia 2015 roku stanowiła
iloczyn ilości pojemników na nieruchomości i stawkę za pojemniki o pojemności i wynosiła:
60 L - 25 zł
240 L - 100 zł
120 L - 50 zł
1100 L - 300 zł
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Od maja 2015 roku zostały ustalone nowe stawki opłat.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych :



13,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
26,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Stawki opłat za gospodarowanie
niezamieszkałych:
ZBIERANE SELEKTYWNIE
25,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 60 L
50,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 120 L
100,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 240 L
300,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 1100 L

odpadami

komunalnymi

dla

nieruchomości

ZBIERANE NIESELEKTYWNIE
32,50 zł - za każdy pojemnik o pojemności 60 L
65,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 120 L
130,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 240 L
390,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 1100 L

Została wprowadzona również nowa opłata - ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od
01 stycznia 2016 roku.
Ryczałtowa stawka opłaty wynosi:
 130,00 zł
rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny,
 260,00 zł
rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie
przez część roku jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
nieselektywny.
Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry do
28 lutego danego roku, którego obowiązek dotyczy.

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY
Ilość odpadów podano w niniejszej Analizie na podstawie otrzymanych półrocznych
sprawozdań od podmiotu, jaki w roku 2015 odbierał od właścicieli nieruchomości odpady
komunalne. Na podstawie danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny szacuje
się, że 1 mieszkaniec Polski wytwarza około 324 kg odpadów komunalnych rocznie. Biorąc
pod uwagę powyższe, przyjmuje się, że w roku 2015 na terenie gminy Walim wytworzonych
zostało 1 578,91 Mg1 odpadów komunalnych. Na 1 mieszkańca Gminy Walim w 2015 roku
przypadało 360 kg. W przeliczeniu na tygodnie, przeciętny mieszkaniec Walimia wytworzył
tygodniowo 6,9 kg odpadów.

1

Mg - tona.

W poniższych tabelach przedstawiono masę poszczególnych odpadów komunalnych
odebranych z terenu Gminy Walim w roku 2015

Kod
odpadów
20 03 01

15 01 02
15 01 07
16 01 03
20 03 07
15 01 01
15 01 04
19 12 07
12 12 10
15 01 04
19 05 03
17 01 07

19 05 99

Nazwa
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Odpady wielkogabarytowe
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z metali
Drewno i inne wymienione w 19 12 06
Odpady palne (paliwo alternatywne)
Opakowania wielomateriałowe
Kompost
nieodpowiadający
wymaganiom
(nienadający sie do wykorzystania)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
inne niewymienione odpady

Masa
[Mg]
1203,20

128,60
105,80
56,20
37,60
-

w tym masa
(Mg)
odpadów
odzyskanych
w procesie2
6,60
2,30
0,34
0,70
1,79
2,51
121,22
0,32
281,80

-

0,03

-

144,78
1 531,40

SUMA ODPADÓW ZEBRANYCH NA TERENIE GMINY WALIM W 2015
Źródło: Informacje i sprawozdania podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Walim

Ilość odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Jugowicach
Kod odpadów
Rodzaj odpadu
Masa [Mg]
20 03 07
20 01 35
20 02 01
17 01 01
17 01 07
16 01 03

Odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Zużyte opony
SUMA ZEBRANYCH ODPADÓW W PSZOK-U

15,96
4,19
1,90
10,73
9,66
5,07
47,51

Źródło: Informacje i sprawozdania podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Walim

Suma wszystkich odpadów zebranych na terenie GMINY WALIM w 2015 roku wynosi
1 578,91 Mg.

2

Mechaniczno-biologiczny proces przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych powstający w RIPOK –
z odpadów zmieszanych wysegregowano odpady o podanej nazwie i kodzie.
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ODPADY ZEBRANE W 2015 ROKU
ODPADY ZMIESZANE
1203,20

TWORZYWO
135,2

PAPIER
38,3

Rodzaj odpadów w Mg
135,2

SZKŁO
108,1
108,1

38,3

odpady zmieszane
tworzywo sztuczne
papier
szkło

1203,24

ODPADY ZEBRANE W 2014 ROKU
ODPADY ZMIESZANE
1122,24

TWORZYWO
107,08

PAPIER
36,39

SZKŁO
93,01

Rodzaj odpadów w Mg
107,08

36,39

93,01
odpady zmieszane
tworzywo sztuczne
papier
szkło

1122,24

ODPADY ZEBRANE W 2013 ROKU
ODPADY ZMIESZANE
1124,50

TWORZYWO
43,51

PAPIER
31,25

SZKŁO
74,89

Rodzaj odpadów w Mg
43,51 31,25

74,89
odpady zmieszane
tworzywo sztuczne
papier
szkło

1124,5
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ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH
ODBIERANYCH
Z
TERENU
GMINY
ORAZ
POWSTAJĄCYCH
Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI
Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO
SKŁADOWANIA ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY

Wymagane poziomy recyklingu Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą
odpowiednio:

2013 r. 2014 r.
Papier, metal,
tworzywa
sztuczne,
szkło
Inne niż
niebezpieczne
odpady
budowlane i
rozbiórkowe

2015r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

12

14

16

18

20

30

40

50

36

38

40

42

45

50

60

70

Na terenie Gminy Walim osiągnięto następujące poziomy:
 Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych:
na wymagany poziom w wysokości 16% w 2015 gmina uzyskała 73 %.
 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowanych i rozbiórkowych:
na wymagany poziom w wysokości 40% w 2015 gmina uzyskała 100%.
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Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r. [%]
Dopuszczalny poziom masy
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do
składowania w stosunku do
masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. (%)

16 lipca
2013 r.

2014 r.
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16
lipca
2020 r.
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 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla Gminy
Walim:
na dopuszczony poziom ograniczenia masy do 50% w 2015 wyniósł 0%, tzn. żadna frakcja
odpadów zebranych z terenu gminy nie została poddana składowaniu bez przetworzenia.

LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE SĄ OBOWIĄZANI DO
PONOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA
RZECZ
GMINY
I
NIE
ZAWARLI
UMOWY
Z UPRAWNIONYM PODMIOTEM
Nie ujawniono przypadków o w/w właścicielach nieruchomości.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przeprowadzona analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Walim za 2015 rok prowadzi do następujących wniosków:
1. Gmina Walim we właściwy sposób wdrożyła nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Systemem zostali objęcie wszyscy mieszkańcy Gminy oraz
nieruchomości niezamieszkałe w tym domki letniskowe.
2. Zdolności przerobowe RIPOK w Zawiszowie oraz Ścinawce Dolnej w 2015 roku były
wystarczające dla przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu
Gminy Walim.
3. Na terenie Gminy Walim w roku 2015 zebranych zostało 1 578,91 Mg odpadów
komunalnych z czego w formie mieszanej 1203,20 Mg (76,20 % ogółu).
4. Żadna frakcja odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Walim w roku
2015 nie została poddana składowaniu (D5) bez przetworzenia.
5. W roku 2015 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
odebranych z terenu Gminy Walim wyniósł 73%. Wymagany poziom dla roku 2015
został osiągnięty.
6. W roku 2015 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
wyniósł 100 %. Wymagany poziom dla roku 2015 został osiągnięty.
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7. W roku 2015 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0%. Wymagany poziomo
ograniczenia dla roku 2015 został zachowany.
8. Nie stwierdza się obecnie braku możliwości technicznych dla poprawnego
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Walim. W przyszłości nacisk położony powinien być przede wszystkim na
ograniczenie poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania, jeszcze większy rozwój selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych oraz podniesienie edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie
postępowania z odpadami komunalnymi.
9. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w pełni
kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
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