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Przedmowa
Praca badawcza dotyczy poprawy jakoɲci i dostƯpnoɲci danych o gospodarce odpadami komunalnymi,
problematyki, która ɲciɲle wiŬ˓e siƯ z ochronŬ ɲrodowiska, wpisanŬ w cel nr 2 „Spójnoɲſ”, tj. „Budowanie
spójnoɲci terytorialnej i przeciwdziaȒanie procesom marginalizacji obszarów problemowych” Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. GȒównym celem pracy byȒo opracowanie
wskaˏników oceny skutecznoɲci i efektywnoɲci usȒug w gospodarce odpadami komunalnymi, rozpoznanie ˏródeȒ
pozyskania informacji niezbƯdnych do obliczenia tego typu wskaˏników oraz ich wyliczenie dla gmin
i Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). Celem pracy byȒa tak˓e ocena mo˓liwoɲci wdro˓enia
w statystyce publicznej opracowanej metodologii obliczania wskaˏników w gospodarce odpadami komunalnymi,
a wiƯc zaproponowanie rozwiŬzaț umo˓liwiajŬcych osiŬgniƯcie trwaȒoɲci efektów projektu.
W gospodarce odpadami komunalnymi Polska zobowiŬzaȒa siƯ wypeȒniſ zobowiŬzania dyrektyw:
skȒadowiskowej 1999/31/WE i ramowej o odpadach 2008/98/WE, które odnoszŬ siƯ do osiŬgniƯcia poziomów
recyklingu i przygotowania do ponownego u˓ycia odpadów komunalnych, a wiƯc tak˓e do ograniczenia
skȒadowania tego rodzaju odpadów. WedȒug przepisów prawa zakazuje siƯ zbierania oraz przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych czy pozostaȒoɲci z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do skȒadowania, poza regionem gospodarki odpadami, w którym zostaȒy wytworzone.
W warunkach braku wskaˏników dotyczŬcych usȒug odbioru zmieszanych i selektywnie odbieranych
i zbieranych odpadów komunalnych, szczególnie wskaˏników recyklingu wybranych frakcji odpadów oraz braku
wskaˏników efektywnoɲci kosztowej gospodarki odpadami komunalnymi, odzwierciedlajŬcych relacjƯ jej
kosztów do efektów ich osiŬgniƯcia, trudno efektywnie i skutecznie wdra˓aſ, monitorowaſ i oceniaſ polityki
lokalne i regionalne w aspekcie zrównowa˓onego rozwoju. Odnosi siƯ to zwȒaszcza do: regionalnych i lokalnych
polityk miejskich i zrównowa˓onego rozwoju miast oraz regionalnych i lokalnych polityk przestrzennych,
prowadzonych na obszarach gmin i województw. Analizowana dziedzina usȒug komunalnych jest równie˓
niezwykle istotna dla implementacji, monitoringu i ewaluacji polityki spójnoɲci w perspektywie finansowej
2014-2020.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono ocenƯ ˏródeȒ informacji niezbƯdnych do obliczenia wskaˏników
efektywnoɲci kosztowej i skutecznoɲci usȒug w gospodarce odpadami komunalnymi, metody konstruowania
oraz ocenƯ jakoɲci wskaˏników, które obliczono dla gmin i Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla
2015 roku i 2016 roku. Wynikiem badania jest stworzenie ujednoliconej metodologii obliczania wskaˏników
usȒug odbioru odpadów komunalnych oraz efektywnoɲci kosztowej i recyklingu w gospodarce odpadami
komunalnymi, opartych na w peȒni porównywalnych, dostƯpnych ˏródȒach danych, co umo˓liwi osiŬgniƯcie
trwaȒoɲci efektów projektu.
Opracowanie to jest jednŬ z prac eksperymentalnych prowadzonych w GUS w ramach projektu „Statystyka
dla polityki spójnoɲci”, wspóȒfinansowanego ze ɲrodków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Prace te poszerzajŬ znaczŬco spektrum informacji dostarczanych przez system statystyki publicznej, a przy ich
realizacji zespoȒy projektowe korzystajŬ z wyspecjalizowanych narzƯdzi analitycznych i zaawansowanych metod
statystycznych. Charakter dociekaț badawczych prowadzonych czƯsto w nowatorski sposób bŬdˏ
z zastosowaniem eksperymentalnej metody, powoduje, ˓e zaprezentowane opracowania mogŬ zawieraſ tak˓e
wyniki badaț znajdujŬcych siƯ w fazie rozwoju czy dopracowywania metodologii.
Mam nadziejƯ, ˓e opracowanie bƯdzie interesujŬcym ˏródȒem wiedzy dla odbiorców informacji
statystycznych w zakresie prezentowanego tematu. GȒówny UrzŬd Statystyczny w Warszawie zwraca siƯ z proɲbŬ
do odbiorców prezentowanego materiaȒu o przesyȒanie, na adresy mailowe Autorów opracowania, pisemnych
uwag i sugestii dotyczŬcych treɲci opracowania i kierunków badaț w gospodarce odpadami komunalnymi.
Prezes
GȒównego UrzƯdu Statystycznego

dr Dominik Rozkrut
Warszawa, grudzieț 2018 r.

Preface
The research work concerns improving the quality and availability of data on municipal waste management,
a problem that is closely related to environmental protection, included in the objective No. 2 “Cohesion” –
Building territorial cohesion and counteracting the processes of marginalization of problem areas - of the
National Strategy for Regional Development 2010-2020: regions, cities, rural areas. The main objective of the
work is: to develop indicators of the effectiveness and efficiency of services in municipal waste management, to
identify sources of information necessary to calculate such a type of indicators and to calculate them for
municipalities and municipal waste management regions (RGOK), and quality evaluation. The aim of the work is
also to assess the possibilities of implementing a methodology of calculating indicators of municipal waste
management in public statistics, and thus to propose solutions to achieve durability of the project effects.
In municipal waste management, Poland has pledged to fulfill the obligations of the 1999/31/ EC Landfill
directive and Waste Framework Directive 2008/98/EC, which refer to the achievement of recycling levels and
preparation of municipal waste for the re-use, and therefore to reduction of the storage of this type of waste.
According to the law, it is forbidden to collect and process mixed municipal waste, green waste or residues from
the sorting of municipal waste for storage, outside the waste management region in which it was generated.
In the absence of indicators regarding services of collection of mixed and selectively collected municipal
waste, especially recycling indicators of selected waste fractions and the lack of cost effectiveness indicators of
municipal waste management, reflecting the relationship of its costs to the effects, it is difficult to efficiently
and effectively implement, monitor and evaluate local and regional policies in terms of sustainable
development. This applies in particular to: regional and local urban policies and sustainable urban development,
and to regional and local spatial policies conducted in the areas of communes and voivodships. The analyzed
area of municipal services is also extremely important for the implementation, monitoring and evaluation of
cohesion policy in the financial perspective 2014-2020.
The report presents an evaluation of: sources of information, necessary to calculate indicators of the cost
effectiveness of municipal waste collection and effectiveness of services in waste recycling, methods for
constructing the indicators and evaluation of indicators, which were calculated for communes and municipal
waste management regions for 2015 and 2016. The result of the research is the creation of a unified methodology
of calculating indicators of municipal waste collection services, cost effectiveness indicators and effectiveness
of municipal waste recycling, based on fully comparable, available data sources, which will allow to achieve
durability of project effects.
This publication is one of the experimental work conducted in Statistics Poland within the framework of
the project ‘Statistics for the Cohesion Policy’, co-financed from the Operational Program Technical Assistance
2014-2020. These works broaden significantly the spectrum of information provided by the public statistics
system. During the implementation of these studies, the project teams use specialised analytical tools and
advanced statistical methods. Moreover, research inquiries are often conducted in an innovative way or using
an experimental method. For this reason, the presented studies may also include the results of research being
in the development phase or refining the methodology stage.
I hope that the report will be an interesting source of knowledge for recipients of statistical information in
the field of the presented topic. The Central Statistical Office in Warsaw asks recipients of the presented material
for comments and suggestions, regarding the content of the report as well as directions of research in municipal
waste management.
President
Statistics Poland

Dominik Rozkrut, Ph. D.
Warsaw, December 2018
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Objaɲnienie skrótów
Abbreviations
Skrót
Abbreviation

Znaczenie
Meaning

p. proc
pp

punkt procentowy
percentage point

zȒ

zȒoty
zloty

NTS

Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
Nomenclature of Territorial Units for Statistics

RDR

Rejestr DziaȒalnoɲci Regulowanej
Register of Regulated Activities

RGOK

Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Region of Municipal Waste Management
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WstƯp
Raport koțcowy dotyczy poprawy dostƯpnoɲci i jakoɲci danych w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, podsystemu ochrony ɲrodowiska, do którego odnosi siƯ cel nr 2 „Spójnoɲſ”, tj. „Budowanie
spójnoɲci terytorialnej i przeciwdziaȒanie procesom marginalizacji obszarów problemowych” Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Raport stanowi odpowiedˏ na
zapotrzebowanie zgȒaszane przez podmioty publiczne, odpowiedzialne za kontrolƯ i ewaluacjƯ gospodarki
odpadami komunalnymi. Opracowanie nowych wskaˏników i metodologii pogȒƯbionych badaț statystycznych w
tej dziedzinie gospodarki komunalnej wymagaȒo przygotowania i przeprowadzenia badaț ankietowych,
dotyczŬcych jakoɲci i kompletnoɲci ewidencji odpadów komunalnych, które prowadzŬ gminy. W celu oceny tego
rodzaju ˏródȒa informacji, w I etapie pracy badawczej do 500 wybranych losowo gmin wysȒano ankietƯ „Ewidencja
odpadów komunalnych”, która zawieraȒa pytania opracowane przez zespóȒ badawczy. Po przeprowadzeniu
analizy gminnych ewidencji dotyczŬcych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, iloɲci odebranych i zebranych odpadów z nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych,
selekcji odpadów oraz ich recyklingu w podziale na frakcje, stwierdzono, i˓ ewidencje gmin dotyczŬce odebranych
odpadów komunalnych prowadzone sŬ w niejednolitej formie (papierowej lub elektronicznej). W czƯɲci gmin
struktura ewidencji nie obejmuje szczegóȒowych danych niezbƯdnych do obliczenia wskaˏników efektywnoɲci
kosztowej odbierania odpadów zmieszanych i efektywnoɲci kosztowej odpadów odebranych i zbieranych
selektywnie. Na podstawie danych z ewidencji gmin mo˓liwe jest jednak˓e wyliczenie wskaˏników efektywnoɲci
kosztowej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogóȒem.
W II etapie projektu opracowano formularz badania peȒnego (wszystkich gmin). Otrzymane z gmin
informacje porównano z istniejŬcymi w statystyce danymi w zakresie:




liczby jednostek faktycznie realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
iloɲci odpadów komunalnych odebranych i zebranych z nieruchomoɲci zamieszkanych
i niezamieszkanych,
iloɲci odpadów odebranych i zebranych selektywnie przygotowanych do ponownego u˓ycia
i poddanych recyklingowi.

Na podstawie weryfikacji otrzymanych na formularzu informacji, poprzez porównanie ich z danymi
sprawozdawczoɲci M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych” i zaȒŬcznika
do sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna”, ustalono, ˓e bƯdzie mo˓liwe
wyliczenie zaplanowanych w projekcie wskaˏników, których ˏródȒem bƯdŬ zestawienia gminne.
W drugim etapie projektu od gmin otrzymano rzeczywiste dane, na opracowanym przez zespóȒ badawczy
formularzu „IOK - Informacje o odpadach komunalnych” (IOK). Pozyskane w ten sposób dane zostaȒy poddane
wnikliwej analizie i weryfikacji pod wzglƯdem kompletnoɲci i poprawnoɲci. Na tej podstawie stwierdzono,
˓e zestawienia gmin z formularza „IOK”, w których informacje liczbowe pochodzŬ z jednolitego ˏródȒa, jednostek
i przedsiƯbiorstw odbierajŬcych bŬdˏ zbierajŬcych odpady komunalne, stanowiŬ kompletne bazy danych
niezbƯdnych do wyliczenia zaproponowanych wskaˏników. W II etapie projektu pobrano dane od gmin,
pozyskane przez nie od jednostek stanowiŬcych wȒasnoɲſ samorzŬdu terytorialnego i realizujŬcych dziaȒalnoɲſ
polegajŬca na odbiorze i zbieraniu odpadów komunalnych oraz od prywatnych przedsiƯbiorstw realizujŬcych
odbiór i zbieranie odpadów komunalnych. Innymi sȒowy, informacje niezbƯdne do wyliczania zaplanowanych
wskaˏników zebrano w formie peȒnego badania statystycznego gmin.
Pozyskane od gmin informacje dotyczŬ liczby jednostek wpisanych do Rejestru DziaȒalnoɲci Regulowanej
(RDR) w zakresie odbioru odpadów komunalnych, kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz
odpadów odebranych i zebranych selektywnie. Do obliczenia dwóch wskaˏników: ɲwiadczenia usȒug
z nieruchomoɲci zamieszkanych oraz z nieruchomoɲci niezamieszkanych, wykorzystano równie˓ dane ze ˏródeȒ
statystycznych: sprawozdania M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych”
i zaȒŬcznika do sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna”.
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Pozyskane informacje obejmujŬ wiƯc:







liczbƯ jednostek wpisanych do Rejestru DziaȒalnoɲci Regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych,
liczbƯ podmiotów odbierajŬcych odpady komunalne z nieruchomoɲci zamieszkanych
i niezamieszkanych,
iloɲſ odpadów odebranych i zebranych w podziale na nieruchomoɲci zamieszkane i niezamieszkane,
iloɲſ odpadów odebranych i zebranych selektywnie wedȒug frakcji,
iloɲſ odpadów odebranych i zebranych selektywnie przeznaczonych do ponownego u˓ycia wedȒug
frakcji,
koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wy˓ej wymienione informacje umo˓liwiajŬ agregacjƯ danych i wyliczanie opracowanych wskaˏników
dla gmin oraz dla RGOK, w zakresie recyklingu wybranych frakcji odpadów.
Na ich podstawie wykonano obliczenia wskaˏników: powszechnoɲci/dostƯpnoɲci usȒug w zakresie odpadów
komunalnych, efektywnoɲci kosztowej usȒug funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
ogóȒem i skutecznoɲci recyklingu wybranych frakcji odpadów, wedȒug opracowanych algorytmów, za 2015 rok i
2016 rok. W koțcowym etapie projektu opracowano rekomendacje dotyczŬce rozszerzenia zakresu badaț
statystyki publicznej w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi oraz metodologii gromadzenia
i opracowywania danych.
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Introduction
The report concerns improving the availability and quality of data in the field of municipal waste
management, the subsystem of environmental protection, to which the objective no. 2 “Cohesion” – Building
territorial cohesion and counteracting the processes of marginalization of problem areas - of the National
Strategy for Regional Development 2010-2020: regions, cities, rural areas. The report is a response to the demand
reported by public entities responsible for the control and evaluation of municipal waste management. The
development of new indicators and methodologies of in-depth statistical surveys in this field of municipal
management, required the preparation and execution of surveys on the quality and completeness of municipal
waste registers that municipalities carry out. In order to evaluate this source of information, a survey "Municipal
waste register" was sent to 500 randomly selected municipalities, which contained questions prepared by the
research team. After an analysis of communal registers regarding the costs of collection and management of
municipal waste, the amount of collected waste from inhabited and uninhabited properties, waste selection and
recycling by fraction, it was found that municipal registers regarding received municipal waste are carried out in
a non-homogeneous form (paper or electronic). In some municipalities, the structure of the registers does not
include detailed data necessary to calculate separately: the cost effectiveness indicators for the collection of
mixed waste and the effectiveness of waste collected selectively. On the basis of data from the municipal
registers, however, it is possible to calculate the cost effectiveness indicators of collecting municipal waste in
all.
In the second stage of the project, a full study questionnaire (comprising all communes) was developed.
Information received from municipalities was compared with existing data in the scope of:


the number of entities actually carrying out the collection of mixed municipal waste,



the amount of municipal waste collected from inhabited and uninhabited properties,



the amount of waste collected selectively prepared for re-use and recycled.

Based on the verification of the information received on questionnaires , by comparing them with the
reporting data M-09 “Report on collection and processing of municipal waste” and appendix to Report SG-01
"Commune statistics: housing and municipal economy", it was determined that it would be possible to calculate
the planned in the draft indicators, which will be based on municipal registers.
In the second stage of the project, real data were obtained from the municipalities on the questionnaire
"IOC - Information on municipal waste", developed by the research team. The data obtained in this way were
thoroughly analyzed and verified in terms of completeness and correctness. On this basis, it was found that the
data from IOK questionnaire, in which numerical information comes from a unified source (entities and
companies collecting municipal waste), constitute complete databases necessary to calculate the proposed
indicators. The methodology developed in the second stage of the project was based on downloading data from
communes, obtained by them from: entities owned by local government and carrying out collection of municipal
waste, and private companies carrying out collection of municipal waste. In other words, the information
necessary to calculate the planned indicators was collected in the form of a full statistical survey of
municipalities.
The information collected from municipalities concerns the number of entities entered into the Register of
regulated activity, in the scope of: municipal waste collection, the costs of the waste management system
operation, and waste collected separately. For the calculation of two indicators, of services from inhabited
properties and uninhabited properties, data from statistical sources were also used: M-09 “Report on collection
and processing of municipal waste” and appendix to Report SG-01 "Commune statistics: housing and municipal
economy".

9

The obtained information includes:


number of entities entered into the Register of regulated activities (RDR) regarding the collection of
municipal waste,



the number of entities collecting municipal waste from inhabited and uninhabited properties,



the amount of waste received by inhabited and uninhabited real estate,



waste collected selectively by fraction,



the amount of waste collected selectively for re-use by fraction.



the cost of functioning of the municipal waste management system.

The above-mentioned information enables aggregation of data and calculation of developed indicators for
municipalities, and regions (RGOK) in the scope of recycling selected waste fractions.
Based on them, calculations of the following indicators were made: universality/availability of services in
the field of municipal waste, cost effectiveness of municipal waste collection services and effectiveness of
recycling of selected waste fractions, according to the developed algorithms, for 2015 and 2016. Finally,
recommendations were made regarding the extension of the scope of public statistics research in the area of
municipal waste management, as well as the methodology for collecting and processing data.
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Synteza
PracƯ badawczŬ wykonano w dwóch etapach. W pierwszym zrealizowano wszystkie zaȒo˓one cele
i zadania, okreɲlone w SzczegóȒowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) i objƯte harmonogramem, tj.:
a)

przeprowadzono pilota˓owe badanie ankietowe (ZaȒŬcznik nr 1 „Ewidencja odpadów komunalnych”)
w gminach: zidentyfikowano i poddano wnikliwej analizie gminne ewidencje gospodarki odpadami
komunalnymi w zakresie formy (papierowa lub elektroniczna), informacji o kosztach
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i ewidencji odpadów selektywnych
w podziale na frakcje,

b) dokonano oceny ewidencji gmin pod wzglƯdem ich przydatnoɲci do wyliczenia wskaˏników ɲwiadczenia
usȒug odbioru odpadów komunalnych, efektywnoɲci kosztowej i recyklingu wybranych frakcji odpadów
komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkȒo, odpady ulegajŬce biodegradacji),
c)

ustalono listƯ wskaˏników powszechnoɲci/dostƯpnoɲci ɲwiadczenia usȒug odpadów komunalnych,
efektywnoɲci kosztowej usȒug i recyklingu wybranych frakcji odpadów,

d)

zdefiniowano wskaˏniki:














e)

przedsiƯbiorstw odbierajŬcych zmieszane odpady komunalne jako udziaȒ przedsiƯbiorstw faktycznie
realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w ogólnej liczbie przedsiƯbiorstw
wpisanych do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
(wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w %),
ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci zamieszkanych jako udziaȒ
odpadów odebranych z nieruchomoɲci zamieszkanych w ogólnej iloɲci odpadów odebranych
z nieruchomoɲci (wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w %),
ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci niezamieszkanych jako udziaȒ
odpadów odebranych z nieruchomoɲci niezamieszkanych w ogólnej iloɲci odpadów odebranych
z nieruchomoɲci (wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w %),
efektywnoɲci kosztowej usȒug odebranych odpadów komunalnych ogóȒem jako koszt dziaȒania
systemu odbierania i zbierania odpadów komunalnych (które obejmujŬ odbieranie, transport,
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsȒugƯ administracyjnŬ systemu) na 1 tonƯ
zebranych odpadów (wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w zȒ/t),
efektywnoɲci kosztowej usȒug odebranych zmieszanych odpadów komunalnych jako kosztów
funkcjonowania systemu odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (które obejmujŬ
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz obsȒugƯ
administracyjnŬ systemu) na 1 tonƯ zebranych odpadów (wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w zȒ/t),
efektywnoɲci kosztowej usȒug selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych jako
kosztów odbioru i zagospodarowania selektywnych odpadów komunalnych, w tym tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 1 tonƯ zebranych odpadów
(wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w zȒ/t),
recyklingu wybranych frakcji odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkȒo, odpady ulegajŬce
biodegradacji) jako udziaȒu odpadów poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego
u˓ycia w iloɲci zebranych odpadów danej frakcji (wskaˏnik dla gmin i Regionów Gospodarki
Odpadami Komunalnymi wyra˓ony w %).

opracowano algorytmy wyliczania nastƯpujŬcych wskaˏników powszechnoɲci/dostƯpnoɲci ɲwiadczenia
usȒug odpadów komunalnych, efektywnoɲci kosztowej usȒug oraz recyklingu wybranych frakcji odpadów
(na poziomie gmin i RGOK):
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przedsiƯbiorstw realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
ɲwiadczenia usȒug w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z nieruchomoɲci zamieszkanych,
ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci niezamieszkanych,
efektywnoɲci kosztowej usȒug odebranych odpadów komunalnych,
efektywnoɲci kosztowej usȒug selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych,
recyklingu wybranych frakcji odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkȒo, odpady ulegajŬce
biodegradacji).

W drugim etapie pracy badawczej zrealizowano wszystkie zaȒo˓one cele i zadania okreɲlone w SOPZ
i objƯte harmonogramem, tj.:
a)

opracowano metodologiƯ gromadzenia informacji niezbƯdnych do wyliczenia wskaˏników
powszechnoɲci/dostƯpnoɲci ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych, efektywnoɲci kosztowej
usȒug oraz recyklingu wybranych frakcji odpadów, opartŬ na pobieraniu danych od gmin, pozyskanych
przez nie od jednostek stanowiŬcych wȒasnoɲſ samorzŬdu terytorialnego i realizujŬcych odbieranie i
zbieranie odpadów komunalnych oraz uzyskanych od prywatnych przedsiƯbiorstw realizujŬcych
odbieranie i zbieranie odpadów komunalnych:
 okreɲlono podmiotowy zakres badania, którym objƯto wszystkie gminy (badanie peȒne),
 okreɲlono przedmiotowy zakres badania, które dotyczyȒo: liczby jednostek wpisanych do Rejestru
DziaȒalnoɲci Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, kosztu funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami oraz regionów gospodarki odpadami komunalnymi, do których
przypisano poszczególne gminy,
 zaprojektowano formularz badania „IOK - Informacje o odpadach komunalnych”, zaȒo˓enia
przetwarzania danych i organizacjƯ badania.
b) przeprowadzono badanie peȒne na formularzu „IOK” i w ten sposób pozyskano (niezbƯdne
do obliczenia wskaˏników ewaluacji gospodarki odpadami komunalnymi) dane, pochodzŬce
z jednolitego ˏródȒa, które obejmowaȒy:
 liczbƯ jednostek wpisanych do Rejestru DziaȒalnoɲci Regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych,
 liczbƯ podmiotów odbierajŬcych odpady komunalne z nieruchomoɲci zamieszkanych
i niezamieszkanych,
 iloɲſ odpadów odebranych w podziale na nieruchomoɲci zamieszkane i niezamieszkane,
 iloɲſ odpadów odebranych i zebranych selektywnie wedȒug frakcji,
 iloɲſ odpadów odebranych i zebranych selektywnie przeznaczonych do ponownego u˓ycia wedȒug
frakcji,
 koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
c) przeprowadzono analizƯ kompletnoɲci oraz weryfikacjƯ poprawnoɲci danych pozyskanych
na formularzach „IOK”, poprzez ich porównanie z danymi sprawozdawczoɲci M-09 „Sprawozdanie
o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych” i zaȒŬcznika do sprawozdania SG-01 „Statystyka
gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna”,
d) dokonano korekty wykazanych przez gminy niepoprawnych danych, które negatywnie wpȒynƯȒyby
na poprawnoɲſ wskaˏników,
e) na podstawie weryfikacji danych z formularza „IOK” stwierdzono, ˓e mo˓liwe jest wyliczenie
zaplanowanych wskaˏników na podstawie danych ewidencji gmin, przy czym do obliczenia wskaˏnika
ɲwiadczenia usȒug w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z nieruchomoɲci zamieszkanych oraz
wskaˏnika ɲwiadczenia usȒug odpadów komunalnych z nieruchomoɲci niezamieszkanych, niezbƯdne sŬ
dane ze ˏródeȒ statystyki publicznej: M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów
komunalnych” i zaȒŬcznika do sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i
komunalna”.
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f)

obliczono dla gmin wskaˏniki powszechnoɲci/dostƯpnoɲci ɲwiadczenia usȒug odpadów komunalnych,
efektywnoɲci kosztowej usȒug oraz wskaˏniki recyklingu wybranych frakcji odpadów (dla gmin i RGOK) za
2015 rok i 2016 rok,
g) wyniki przedstawiono w formie tabel i rysunków,
h) sformuȒowano rekomendacje dotyczŬce rozszerzenia zakresu badaț statystyki publicznej w obszarze
gospodarki odpadami komunalnymi oraz metodologii gromadzenia i opracowywania danych.

Efektem pracy zgodnym z efektami zaplanowanymi i okreɲlonymi w SzczegóȒowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia (SOPZ) jest opracowanie metodologii i wyliczenie ujednoliconych metodologicznie wskaˏników
dotyczŬcych ɲwiadczenia usȒug odbierania i zbierania odpadów komunalnych, efektywnoɲci kosztowej
i recyklingu w gospodarce odpadami komunalnymi, opartych na porównywalnych ˏródȒach danych. Wdro˓enie
tego typu wskaˏników poprawi skutecznoɲſ monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi i zwiƯkszy
mo˓liwoɲci statystycznego opisu usȒug komunalnych w zakresie gospodarki odpadami. Opracowane wskaˏniki
umo˓liwiŬ poprawƯ skutecznoɲci monitorowania, kontroli i ewaluacji gospodarki odpadami komunalnymi,
a wiƯc równie˓ monitorowanie i ocenƯ: polityki spójnoɲci, polityki regionalnej i przestrzennej pațstwa, polityki
regionalnej i przestrzennej prowadzonej na szczeblu województw oraz polityk lokalnych na poziomie gmin,
istotnych dla poprawy jakoɲci ɲrodowiska przyrodniczego i zdrowia publicznego oraz Ȓadu przestrzennego
i zrównowa˓onego rozwoju.
Istotny element syntezy raportu stanowiŬ wyniki analizy wskaˏników powszechnoɲci/dostƯpnoɲci
ɲwiadczenia usȒug odpadów komunalnych, efektywnoɲci kosztowej usȒug oraz recyklingu wybranych frakcji
odpadów na poziomie gmin i RGOK. W 2016 roku, w Polsce, spoɲród 25,2 tys. przedsiƯbiorstw wpisanych
do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej w zakresie odbioru i zbierania odpadów komunalnych, tylko niewielka ich
czƯɲſ faktycznie wykonywaȒa tego rodzaju usȒugi. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomoɲci
zamieszkanych i niezamieszkanych realizowaȒo 2,2 tys. podmiotów, a z nieruchomoɲci zamieszkanych 4,1 tys.
W wiƯkszoɲci gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz maȒych miast liczŬcych poni˓ej 5 tys. mieszkațców, odpady
komunalne odbieraȒ jeden podmiot bŬdˏ dwa podmioty. Tylko w du˓ych miastach, liczŬcych powy˓ej 200 tys.
mieszkațców i miastach ɲredniej wielkoɲci, odbieraniem odpadów komunalnych zajmowaȒo siƯ od kilku
do nawet 40 podmiotów (jak w Warszawie w 2015 r.), chocia˓ na ogóȒ wiƯkszoɲſ odpadów odbieraȒy 2-3
przedsiƯbiorstwa.
W badanych latach w Polsce wiƯkszoɲſ (odpowiednio 80,0% w 2015 roku i 79,7% w 2016 roku) odpadów
komunalnych odebrano z nieruchomoɲci zamieszkanych. W 2016 roku odnotowano wzrost udziaȒu odpadów
odebranych z nieruchomoɲci niezamieszkanych, zwȒaszcza w województwach ɲwiƯtokrzyskim (o 2,9 p. proc.)
i pomorskim (o 2,3 p. proc.), podczas gdy du˓y spadek udziaȒu odpadów odebranych z tej kategorii nieruchomoɲci
(o 2,9 p. proc.) wystŬpiȒ w województwie lubelskim. W gminach wiejskich niewielkie zmiany
w strukturze odebranych odpadów wedȒug nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych, wiŬzaȒy siƯ
z czynnikami losowymi, zwȒaszcza z jednorazowymi dziaȒaniami majŬcymi na celu poprawƯ czystoɲci gmin.
Zdecydowane przykȒady wpȒywu turystyki na udziaȒ odpadów odebranych z nieruchomoɲci niezamieszkanych
w odpadach komunalnych odebranych ogóȒem, stanowiȒy gminy: Duszniki–Zdrój i Karpacz w województwie
dolnoɲlŬskim, Krynica Morska w pomorskim czy KoȒobrzeg w zachodniopomorskim, w których w 2016 r. udziaȒ
odpadów odebranych z nieruchomoɲci niezamieszkanych przekroczyȒ 60%, a tak˓e gminy: Kazimierz Dolny
i WȒodawa w województwie lubelskim oraz BiaȒowie˓a w podlaskim.
W 2015 r. w Polsce ɲredni koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ogóȒem, który
wyniósȒ 421 zȒ na 1 tonƯ odebranych i zebranych tego typu odpadów, byȒ bardzo zró˓nicowany przestrzennie.
W województwie ɲlŬskim, w którym koszt odbioru odpadów komunalnych stanowiȒ 80,0% ɲredniej krajowej,
okazaȒ siƯ najni˓szy, podczas gdy w województwie dolnoɲlŬskim byȒ a˓ o 31% wy˓szy od ɲredniej. Wartoɲci powy˓ej
ɲredniej, które na ogóȒ nie przekraczaȒy jej o 8%, odnotowano w województwach: lubelskim, maȒopolskim,
podkarpackim i wielkopolskim. W 2016 roku wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug odbierania odpadów
komunalnych ogóȒem, rozumiany jako koszt usȒug w przeliczeniu na 1 tonƯ zebranych tego rodzaju odpadów,
zwiƯkszyȒ siƯ o 4,0% i wyniósȒ 438,1 zȒ.
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Na efektywnoɲſ kosztowŬ usȒugi odbierania odpadów komunalnych wpȒywaȒy:










stopieț koncentracji zabudowy (im zabudowa jest bardziej rozproszona tym wy˓sze koszty systemu
odbierania odpadów komunalnych, co odnosi siƯ zwȒaszcza do sȒabo zaludnionych i peryferyjnych gmin
wiejskich),
struktura zamieszkanych nieruchomoɲci (koszt odbioru odpadów z domów jednorodzinnych jest
na ogóȒ wy˓szy ni˓ z wielorodzinnych),
struktura ludnoɲci zamieszkujŬcej nieruchomoɲci (im ludnoɲſ jest mȒodsza i bogatsza tym „wytwarza”
wiƯcej odpadów),
koszty obsȒugi administracyjnej systemu,
koszty transportu (odlegȒoɲſ gȒównych oɲrodków sieci osadniczej od skȒadowisk i regionalnych instalacji
przetwarzania odpadów),
koszty selektywnego odbierania i zbierania odpadów komunalnych (im wiƯcej frakcji selektywnie
zbieranych odpadów, tym wiƯcej pojemników na poszczególne frakcje i wiƯksze koszty selektywnego
zbierania odpadów) ,
sposoby, a wiƯc i koszty zagospodarowania i utylizacji odpadów (funkcjonowanie spalarni odpadów
czy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oznacza wysokie koszty staȒe systemu
odbierania odpadów komunalnych, a im wiƯkszy udziaȒ skȒadowania odpadów, tym ni˓sze koszty
ich „zagospodarowania”).

Porównano efektywnoɲſ funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w ramach kategorii gmin
(du˓e miasta, miasta ɲredniej wielkoɲci, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie podlegajŬce suburbanizacji
du˓ych miast czy peryferyjne gminy wiejskie). Wy˓ej wymienione czynniki, które oddziaȒujŬ
na efektywnoɲſ odbioru odpadów komunalnych ogóȒem, wykazywaȒy zró˓nicowanie w poszczególnych
kategoriach jednostek sieci osadniczej. W grupie du˓ych miast liczŬcych powy˓ej 200 tys. mieszkațców,
w których powstaje najwiƯcej odpadów komunalnych, poszczególne miasta ró˓niŬ siƯ pomiƯdzy sobŬ pod
wzglƯdem struktury nieruchomoɲci, z których odbierane sŬ odpady komunalne, struktury ludnoɲci
je zamieszkujŬcej oraz sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych. Tego typu miasta ȒŬczŬ zaɲ efekty
skali w gospodarce odpadami komunalnymi, przez które rozumie siƯ: spadek jednostkowego caȒkowitego kosztu
usȒugi wraz ze wzrostem iloɲci odebranych odpadów (i mniejsze jednostkowe koszty staȒe systemu odbierania
odpadów komunalnych). W du˓ych miastach, podobnie jak w ɲrednich i maȒych oraz gminach wiejskich,
efektywnoɲſ kosztowa usȒug odbierania odpadów komunalnych okazaȒa siƯ silnie zró˓nicowana.
Na przykȒad, w 2016 roku, we WrocȒawiu koszt odebrania 1 tony odpadów komunalnych ogóȒem siƯgaȒ blisko 700
zȒ, w Bydgoszczy wynosiȒ powy˓ej 600 zȒ, a Krakowie i Poznaniu przekraczaȒ 500 zȒ, podczas gdy w odzi,
Warszawie, Lublinie czy BiaȒymstoku mieɲciȒ siƯ w przedziale 400 zȒ-450 zȒ, a w Katowicach nie przekraczaȒ
350 zȒ. Dla Katowic odnotowano zatem ponad dwukrotnie ni˓szy wskaˏnik kosztów odebrania odpadów
komunalnych ogóȒem ni˓ dla WrocȒawia.
Porównano tak˓e wskaˏniki efektywnoɲci funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych
dla gmin ró˓nych kategorii. CzƯsto koszt funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych byȒ
stosunkowo niski w miastach, co mo˓na wiŬzaſ z koncentracjŬ zabudowy, dominacjŬ zabudowy wielorodzinnej w
strukturze zamieszkanych nieruchomoɲci i efektami skali w gospodarce odpadami komunalnymi, a wiƯc niskimi
kosztami jednostkowymi systemu odbierania odpadów komunalnych. Relatywnie wysoki koszt odbioru tego typu
odpadów odnotowano w gminach wiejskich i maȒych miastach, szczególnie tych, które peȒniŬ funkcjƯ turystycznŬ.
W ujƯciu przestrzennym, gminy pod wzglƯdem efektywnoɲci funkcjonowania systemu odbioru odpadów
komunalnych tworzŬ swoistŬ „mozaikƯ”, co oznacza, ˓e na opracowanych mapach nie wystŬpiȒa przestrzenna
koncentracja gmin o niskich (lub wysokich) wskaˏnikach efektywnoɲci odbioru odpadów komunalnych. WyjŬtek
stanowiȒy gminy z centralnej czƯɲci poȒudniowej Polski (gȒównie województwa ɲlŬskiego), które w 2015 roku
charakteryzowaȒy siƯ niskimi kosztami odbioru odpadów komunalnych oraz gminy poȒo˓one peryferyjnie
w póȒnocno-wschodniej i poȒudniowo-wschodniej Polsce, odznaczajŬce siƯ wysokimi tego typu kosztami
(mapa. 3 wymienione trzy grupy gmin tworzŬ zwarte przestrzennie obszary).
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SzczegóȒowa ocena efektywnoɲci funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych wymaga zatem
rozpoznania lokalnych uwarunkowaț oraz lokalnych systemów odbioru odpadów komunalnych, a zwȒaszcza
sposobów ich zagospodarowania i utylizacji. Ocena wpȒywu konkretnych czynników na efektywnoɲſ
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wymaga wiƯc przeprowadzenia pogȒƯbionych
badaț kwestionariuszowych.
W 2015 roku, w Polsce spoɲród ogóȒu odpadów odebranych i zebranych selektywnie odzyskano
i przekazano do ponownego wykorzystania jako surowiec wtórny 59,9%, a w 2016 roku o 1,5 p. proc. wiƯcej. Stopieț
odzysku odebranych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych ogóȒem byȒ wyraˏnie zró˓nicowany
przestrzennie, wedȒug Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W badanych latach bardzo niskie
wskaˏniki odnotowano w województwie ɲwiƯtokrzyskim, gdzie a˓ w czterech regionach (spoɲród szeɲciu) tego
rodzaju wskaˏnik nie przekraczaȒ ɲredniej dla Polski, przy czym w dwóch osiŬgnŬȒ odpowiednio wartoɲſ: 23,7% i
38,6%. W 2016 roku bardzo niskim wskaˏnikiem recyklingu odebranych i zebranych odpadów komunalnych
ogóȒem odznaczaȒy siƯ: w województwie opolskim dwa regiony z czterech istniejŬcych (w regionie poȒudniowozachodnim wskaˏnik wynosiȒ 38,6%, a w poȒudniowo-wschodnim 48,4%), w województwie ɲlŬskim równie˓ dwa
regiony (na cztery istniejŬce), w podkarpackim dwa (z szeɲciu istniejŬcych), a w pomorskim tak˓e dwa (na siedem
istniejŬcych). Niskie wskaˏniki recyclingu odpadów odebranych i zebranych selektywnie charakteryzowaȒy zatem
regiony poȒo˓one zwȒaszcza w poȒudniowej Polsce. Bardzo wysokie wskaˏniki odzysku odebranych i zebranych
selektywnie odpadów komunalnych, wyraˏnie przekraczajŬce wartoɲſ 90%, odnotowano gȒównie w
województwach zachodnich: dolnoɲlŬskim (regiony poȒudniowy, ɲrodkowowschodni, wschodni), lubuskim
(centralny,
póȒnocny)
i
wielkopolskim
(siódmy)
a
wskaˏniki
wynoszŬce
100%
osiŬgniƯto
w dwóch RGOK: wschodnim w województwie warmițsko-mazurskim oraz regionie piŬtym w województwie
wielkopolskim.
W 2015 r. najwy˓szy wskaˏnik recyklingu odnosiȒ siƯ do odpadów szkȒa, do dalszego przetwarzania
przekazano bowiem a˓ 92,6% zebranych tego typu odpadów. Nieznacznie ni˓szy, o 1,2 p. proc., wskaˏnik recyklingu
dotyczyȒ metali. Odzyskowi i dalszemu przetwarzaniu poddano zaɲ tylko 88,3% odebranych
i zebranych selektywnie odpadów z papieru, ponad trzy czwarte zebranych odpadów tworzyw sztucznych oraz
blisko dwie trzecie odpadów biodegradowalnych. W 2016 roku ogólny wskaˏnik recyklingu odpadów (61,4%)
byȒ wy˓szy o 1,5 p. proc. ni˓ w 2015 roku, przy czym najwy˓szy postƯp odnotowano w zakresie recyclingu metali
(wzrost wskaˏnika o 3,7 p. proc.), nieco mniejszy w zakresie odpadów biodegradowalnych (wzrost o 2,8 p. proc.)
i papieru (2,4 p. proc.).
Wskaˏniki recyklingu poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych i zebranych selektywnie
wykazywaȒy znaczŬce zró˓nicowanie wedȒug Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W 2016 roku
w województwach maȒopolskim i opolskim, w trzech czwartych RGOK odzyskano i przekazano do przetwarzania
powy˓ej 90% odpadów frakcji szkȒa, metali, papieru i tworzyw sztucznych, które odebrano i zebrano selektywnie.
W województwach dolnoɲlŬskim, ɲlŬskim i zachodniopomorskim w poȒowie RGOK odzyskano ponad 90% z
selektywnie odebranych i zebranych frakcji
szkȒa, metali, papieru i tworzyw sztucznych.
W województwach kujawsko-pomorskim, Ȓódzkim, podkarpackim, pomorskim i ɲwiƯtokrzyskim, w ˓adnym
z regionów cztery wskaˏniki recyklingu odebranych i zebranych selektywnie frakcji odpadów (szkȒa, metali,
papieru i tworzyw sztucznych) nie przekroczyȒy 90%. W województwie ɲwiƯtokrzyskim w trzech spoɲród szeɲciu
regionów odzyskano mniej ni˓ 80% odebranych i zebranych selektywnie odpadów: szkȒa, metali, papieru
i tworzyw sztucznych. Stosunkowo niski wskaˏnik odzysku odpadów z papieru wiŬzaȒ siƯ z nieprofesjonalnŬ
selekcjŬ odpadów frakcji suchej, wɲród której odebrano i zbierano butelki, opakowana z kartonu i puszki
po napojach czy alkoholach. WyciekajŬce z opakowaț resztki pȒynów, podobnie jak deszcz, powodowaȒy
zamakanie odpadów z papieru, które jako mokre nie nadawaȒy siƯ do odzysku. Podobny problem dotyczyȒ
odpadów biodegradowalnych, które gnijŬc zmniejszaȒy swojŬ objƯtoɲſ i masƯ. Z kolei niskie wskaˏniki recyklingu
odpadów z tworzyw sztucznych wiŬzaȒy siƯ z faktem, ˓e w latach 2015-2016 nastŬpiȒa w Polsce rozbudowa spalarni.
Znaczna czƯɲſ odpadów z tworzyw sztucznych, które charakteryzujŬ siƯ du˓Ŭ kalorycznoɲciŬ, zamiast recyklingowi
zostaȒa poddana przeksztaȒceniu termicznemu.
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Powstaje zatem pytanie: jak wyjaɲniſ fakt wyraˏnego przestrzennego zró˓nicowania wskaˏników recyklingu
odpadów komunalnych odebranych i zebranych selektywnie. Innymi sȒowy, dlaczego w niektórych regionach
recyklingowi poddano ponad 90% odebranych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych, podczas gdy w
innych
objƯto
nim
mniej
ni˓
poȒowƯ
odebranych
i
zebranych
selektywnie
odpadów.
W poszczególnych gminach przyjƯto ró˓ne metody wyliczania opȒat za odbiór odpadów komunalnych (iloɲſ
odpadów okreɲla siƯ w stosunku do liczby zamieszkanych osób, powierzchni mieszkania czy wielkoɲci zu˓ycia
wody) i ró˓nŬ wysokoɲſ opȒat za odebrane odpady. Istotna jest zwȒaszcza relacja pomiƯdzy opȒatami
za odebrane zmieszane odpady komunalne i odpady odebrane i zebrane selektywnie. W pațstwach Europy
Zachodniej, w których skutecznie ograniczono iloɲſ odpadów deponowanych na skȒadowiskach (do minimum),
stworzono warunki bardzo sprzyjajŬce selektywnej zbiórce odpadów komunalnych i ich odzyskowi. SkutecznŬ
motywacjƯ do segregacji odpadów na poziomie gospodarstw domowych i instytucji stanowi zwȒaszcza bezpȒatny
odbiór zebranych selektywnie odpadów komunalnych.
W Polsce, jak siƯ wydaje, nacisk poȒo˓ono na pobieranie opȒat za odbieranie odpadów komunalnych
wyliczanych na podstawie ró˓nych metod (a nie na bazie faktycznie odebranych zmieszanych odpadów), opȒat
które przybraȒy formƯ „podatku ɲmieciowego”. Wytwórcy odpadów, zarówno z nieruchomoɲci zamieszkanych,
jak i niezamieszkanych, skȒadajŬ deklaracje dotyczŬce segregacji odpadów, które czƯsto rozmijajŬ siƯ
z rzeczywistoɲciŬ, gdy˓ odpady nie sŬ segregowane (deklaracje powinny stanowiſ wskazanie dla przedsiƯbiorstw
odbierajŬcych odpady co do liczby pojemników na poszczególne frakcje). Wytwórcy odpadów komunalnych na
ogóȒ pȒacŬ zarówno za odbiór odpadów zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie, podczas gdy selektywnemu
zbieraniu
odpadów sprzyjajŬ wysokie opȒaty
za
faktycznie
odebrane
odpady
zmieszane,
a tak˓e rozwiniƯta infrastruktura ukierunkowana na selektywnŬ zbiórkƯ poszczególnych frakcji odpadów,
jak i wysoka kultura (a mówiŬc ɲciɲlej wyksztaȒcone nawyki) selektywnej zbiórki odpadów. W gminach
i regionach, w których ˓aden z trzech wy˓ej wymienionych warunków skutecznej i efektywnej gospodarki
odpadami komunalnymi, nie byȒ speȒniony, poziom recyklingu odpadów komunalnych pozostaȒ stosunkowo
niski.
Wypracowana metodologia wyliczania wskaˏników umo˓liwia wypeȒnienie istniejŬcych luk informacyjnych
dotyczŬcych monitorowania, kontroli i oceny efektywnoɲci i skutecznoɲci gospodarki odpadami komunalnymi
w Polsce. Dane tego typu mogŬ zostaſ wykorzystane do:
-

-

dostosowania krajowych i regionalnych polityk do uwarunkowaț i wyzwaț zwiŬzanych z poprawŬ jakoɲci
ɲrodowiska przyrodniczego, Ȓadem przestrzennym i zrównowa˓onym rozwojem,
okreɲlenia potrzeb inwestycyjnych i mo˓liwoɲci regionów w zakresie ɲrodków finansowych
na inwestycje, tak by osiŬgnŬſ wysoki poziom unieszkodliwiania, selektywnej zbiórki i recyklingu
odpadów komunalnych,
analizy danych historycznych i zmian w czasie wskaˏników wedȒug województw i regionów gospodarki
odpadami komunalnymi.

Metodologia, dane i wskaˏniki powszechnoɲci/dostƯpnoɲci ɲwiadczenia usȒug odpadów komunalnych,
efektywnoɲci kosztowej usȒug oraz recyklingu wybranych frakcji odpadów, mogŬ byſ wykorzystywane przez
urzƯdy centralne realizujŬce zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, jednostki samorzŬdu
terytorialnego, instytucje ochrony ɲrodowiska, ZwiŬzek Miast Polskich czy szkoȒy wy˓sze i uniwersytety.
W I etapie pracy stwierdzono, ˓e ewidencje gmin dotyczŬce odebranych odpadów komunalnych
nie obejmujŬ danych w wymaganej do wyliczenia wskaˏników, strukturze w zakresie kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów odebranych selektywnie i zmieszanych.
W trakcie badania „IOK’ zidentyfikowano zaɲ nastƯpujŬce problemy dotyczŬce danych:
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w przypadku odbierania odpadów komunalnych z obszarów zwiŬzków gmin, dane na poszczególne
gminy sŬ szacowane, gdy˓ jednostki, które wygraȒy przetarg na odbiór odpadów z gmin nale˓Ŭcych
do zwiŬzku nie majŬ obowiŬzku podawaſ (dezagregowaſ) danych w podziale na gminy i czƯsto
przedstawiajŬ tego typu dane wyȒŬcznie dla zwiŬzku gmin ogóȒem. ZwiŬzki gmin w sprawozdaniu
do marszaȒków województw tak˓e podajŬ dane zbiorcze za wszystkie gminy,





prawie 70% gmin podaje koszty funkcjonowania gospodarki odpadami zgodnie z obowiŬzkiem
wynikajŬcym ze znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach
dla nieruchomoɲci zamieszkanych, podczas gdy wȒaɲciciele nieruchomoɲci niezamieszkanych podpisujŬ
umowy cywilno-prawne z jednostkami odbierajŬcymi odpady komunalne, a gminy na ogóȒ
nie posiadajŬ informacji o kosztach odbierania odpadów z tego rodzaju nieruchomoɲci,
stwierdzono, ˓e w gminach nie ma ujednoliconej metody selekcji odpadów.

Rekomenduje siƯ wykorzystanie opracowanej metodologii, która umo˓liwia coroczne prezentowanie
danych i wskaˏników powszechnoɲci/dostƯpnoɲci ɲwiadczenia usȒug odpadów komunalnych, efektywnoɲci
kosztowej usȒug i recyklingu wybranych frakcji odpadów w ramach programu badaț statystycznych statystyki
publicznej (PBSSP).
ZespóȒ badawczy rekomenduje pozyskanie w badaniach:
1.
2.

M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych” - danych o regionach
gospodarki odpadami komunalnymi, z których odbierane sŬ odpady komunalne,
ZaȒŬczniku do sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna”,
informacji o:
 liczbie przedsiƯbiorstw wpisanych do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej jako odbierajŬcych odpady
komunalne,
 wielkoɲci kosztów poniesionych przez gminƯ na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
w podziale na koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie.

BiorŬc pod uwagƯ nieobciŬ˓anie sprawozdawców dodatkowymi obowiŬzkami, zespóȒ badawczy wnioskuje
o likwidacjƯ na zaȒŬczniku do sprawozdania SG-01 redundancji obecnie pozyskiwanych danych w zakresie iloɲci
odpadów komunalnych zebranych i wysegregowanych z frakcji suchej (informacje tego rodzaju sŬ pozyskiwane
bezpoɲrednio od przedsiƯbiorstw odbierajŬcych i zbierajŬcych odpady na sprawozdaniu M-09). Proponowane
rozwiŬzanie byȒoby zgodne z koncepcjŬ integracji badaț i specjalizacji urzƯdów statystycznych.
Koszty proponowanego pozyskania danych, przy zaȒo˓eniu likwidacji redundancji danych w zaȒŬczniku
do SG-01, ulegȒyby zmniejszeniu. W przypadku zwiƯkszenia zakresu tematycznego sprawozdania M-09, koszt
pozostaȒby na tym samym poziomie. Innymi sȒowy, powstanie mo˓liwoɲſ zabezpieczenia potrzeb zewnƯtrznych
odbiorców informacji statystycznych bez zwiƯkszenia kosztów badaț statystyki publicznej.

Executive summary
The research work was carried out in two stages. In the first one, all the objectives and tasks, set out in the
Detailed Description of the Order (SOPZ) and covered by the schedule, were implemented:
a)

the pilot survey was carried out in communes: municipal waste registers of municipal waste
management were identified and thoroughly analyzed in terms of: the form (paper or electronic),
information on expenditures on the operation of the municipal waste management system and data on
separately collected waste,

b) the critical evaluation of municipalities' registers, according to their usefulness for calculating the
indicators of municipal waste collection services, cost effectiveness and recycling effectiveness of
selected municipal waste fractions (paper, metal, plastics, glass, biodegradable waste) has been made,
c)

the list of universality/availability indicators of municipal waste services, cost effectiveness of services
and recycling of selected waste fractions was established,

d) the following indicators have been defined:
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enterprises collecting mixed municipal waste, as the share of enterprises actually carrying out the
collection of mixed municipal waste in the total number of enterprises entered in the register of
regulated activity in the field of municipal waste collection (indicator for communes expressed in%),



provision of municipal waste services from inhabited properties, as a share of waste collected from
inhabited properties in the total amount of waste received from real estate (indicator for communes
expressed in%),



provision of municipal waste services from uninhabited properties, as the share of waste collected
from uninhabited properties in the total amount of waste received from real estate (indicator for
communes expressed in%),



the cost effectiveness of the services of municipal waste collected in all, as the costs of operation
of the municipal waste collection system (which include collection, transport, recovery and disposal
of municipal waste, creation and maintenance of selective municipal waste collection points, and
administration service of the system) per 1 ton of collected waste (indicator for communes
expressed in PLN/1 t),



the cost effectiveness of the services of mixed municipal waste collection as the costs of functioning
of the municipal waste collection system (which includes collection, transport, collection, recovery
and disposal of municipal waste and administration service of the system) per 1 ton of collected
waste (indicator for communes expressed in PLN/1 t )



the cost effectiveness of the services of separately collected municipal waste, as the costs of
collection and management of selective municipal waste, including the creation and maintenance
of separate collection points of municipal waste, per 1 ton of collected waste (indicator for
municipalities expressed in PLN/1 t),



effectiveness of selected waste fractions recycling (paper, metal, plastics, glass, biodegradable
waste), as a share of waste recycled and prepared for re-use in the total amount of collected fraction
of waste (indicator for communes and Regions of municipal waste management, expressed in %).

e) a methodology has been developed (presenting algorithms) of calculating the following indicators of
universality/availability of municipal waste services, cost effectiveness of services and effectiveness of
recycling of selected waste fractions (at the level of municipalities and RGOK):
 enterprises carrying out the collection of mixed municipal waste,
 providing services in the field of municipal waste management inhabited properties,
 provision of municipal waste services in uninhabited properties,
 the cost effectiveness of the services of municipal waste collection,
 the cost effectiveness of the services of separately collected municipal waste
 the effectiveness of recycling of selected waste fractions (paper, metal, plastics, glass, biodegradable
waste).
In the second stage of the research work, all the objectives and tasks, set out in the SOPZ and covered by
the schedule, have been implemented:
a)

a methodology of gathering information necessary to calculate universality/accessibility indicators of
municipal waste services, cost effectiveness of services and effectiveness of recycling of selected waste
fractions was developed, based on taking data from communes, obtained by them from entities owned
by local government and carrying out collection of municipal waste, and from private companies carrying
out collection of municipal waste:
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the subject scope of the study was determined, which covered all municipalities (full study)



the object scope of the study was defined, which concerned: the number of units entered into the
Register of regulated activities in the field of municipal waste collection, the cost of the waste
management system, and municipal waste management regions to which individual municipalities
were assigned,



a survey questionnaire "IOK - information on municipal waste", data processing assumptions and
organization of the study were designed.

b) a full survey was carried out on the “IOK” questionnaire and in this way data (necessary for calculating
indicators of municipal waste management) were obtained from a unified source, which included:

a)



number of entities entered into the Register of regulated activities (RDR) regarding the collection of
municipal waste,



the number of entities collecting municipal waste from inhabited and uninhabited properties,



the amount of waste collected from inhabited and uninhabited properties,



waste collected selectively by fraction,



the amount of waste collected selectively for re-use by fraction.



the cost of functioning of the municipal waste management system.

analysis of completeness and verification of correctness of data obtained on IOK questionnaire were
carried out by comparing them with the reporting data of M-09 “Report on collection and processing of
municipal waste” and appendix to Report SG-01 "Commune statistics: housing and municipal economy",

d) incorrect data provided by communes (which would negatively affect the correctness of indicators) were
corrected,
e)

on the basis of verification of data from the IOK questionnaire, it was found that it is possible to calculate
the planned indicators on the basis of communes’ s registers, while to calculate the indicator of
municipal waste management services from inhabited and uninhabited properties , data from public
statistics sources (M-09 “Report on collection and processing of Municipal Waste” and appendix to
Report SG-01 "Commune statistics: housing and municipal economy") are necessary.

f)

indicators of universality/availability of municipal waste services, indicators of cost effectiveness of the
services and indicators of effectiveness of recycling of selected waste fractions (for communes and
RGOK) for 2015 and 2016 were calculated,

g)

results have been presented in the form of tables and drawings,

h) recommendations regarding the extension of the scope of public statistics research in the area of
municipal waste management, as well as the methodology of collecting and processing of data was
formulated.
The effect of the work, in accordance with the effects planned and defined in the SOPZ, is the development
of methodology and calculation of methodologically unified indicators, concerning the provision of municipal
waste collection services, cost effectiveness of collection of waste in all and effectiveness of recycling in
municipal waste management, based on comparable data sources. The implementation of such indicators will
improve the quality and increase the possibilities of statistical description of municipal services in the field of
waste management. The developed indicators will enable to improve the effectiveness of monitoring, control
and evaluation of municipal waste management, and therefore also monitoring and assessment of: cohesion
policy, regional and spatial policy of the state, regional and spatial policy at voivodship level and local policies
at the level of municipalities, significant for improving the quality of the environment and public health, as well
as for spatial order and sustainable development.
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An important element of the report's synthesis are the results of the analysis of universality/availability
indicators of municipal waste services, , cost effectiveness of collection of waste and effectiveness of recycling
of selected waste fractions at the level of municipalities and RGOK. In 2016, in Poland, from 25.3 thousand
enterprises entered into the register of regulated activities regarding the collection of municipal waste, only a
small part actually performed this type of service. The collection of mixed municipal waste from inhabited and
uninhabited properties was carried out by 2.2 thousand entities, and from inhabited real estates by 4,100. In
most rural, urban-rural communes and small towns of less than 5,000. inhabitants, the municipal waste
collection service was provided by one entity or two entities. Only in large cities with more than 200,000
inhabitants and medium-sized cities, municipal waste was collected by a few up to 40 entities (as in Warsaw in
2015), although in general the majority of waste was collected by 2-3 companies.
In the analyzed years in Poland, the majority (80.0% in 2015 and 79.7% in 2016) of municipal waste was
collected from inhabited properties. In 2016, the share of waste collected from uninhabited real estate increased,
the most in the ɲwiƯtokrzyskie voivodship (by 2.9 pp.), slightly less in the pomorskie voivodship (by 2.3 pp), while
the largest decrease in the share of waste collected from this category of property (by 2.9 pp.) occurred in the
lubelskie voivodship. In rural communes, slight changes in the structure of collected waste (from inhabited and
uninhabited real estate) were associated with random factors, especially with one-off actions, aimed at
improving the cleanliness of municipalities. Expressive examples of the impact of tourism on the share of waste
collected from unoccupied real estate in all municipal waste, were the following municipalities: Duszniki-Zdrój
and Karpacz in ɲlŬskie voivodship, Krynica Morska in pomorskie or KoȒobrzeg in the zachodniopomorskie
voivodship, where in 2016 the share of waste collected from uninhabited property exceeded 60%, and the
communes: Kazimierz Dolny and WȒodawa in the Lubelskie voivodship and BiaȒowie˓a in the podlaskie
voivodship.
In 2015, in Poland, the cost of collecting all municipal waste, that amounted to PLN 423 (per 1 ton of this
type of collected waste), was spatially very diversified. In the ɲlŬskie voivodship, in which it accounted for 80.0%
of the national average, it turned out to be the lowest, while in the dolnoɲlŬskie voivodship it was as much as
31% higher than the average. Values above the average, which in general did not exceed it by 8%, were recorded
for the following voivodships: lubelskie, maȒopolskie, podkarpackie and wielkopolskie. In 2016, the indicator of
the cost effectiveness of municipal waste collection services, understood as the cost of services per 1 ton of this
type total collected waste of, increased by 3.9% and amounted to PLN 439.40.
The cost effectiveness of municipal waste collection services was influenced by:
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-

degree of building development concentration (the more dispersed the buildings are, the higher the
costs of the municipal waste collection system, which is especially regarding to sparsely populated and
peripheral rural communes),

-

structure of inhabited properties (the cost of collecting waste from single-family houses is generally
higher than for multi-family housing),

-

structure of the population living in the real estate (the younger and richer the population, the more
waste it produces),

-

costs of administration of the waste collection system,

-

transport costs (distance of the main centers of the settlement network from landfills and regional waste
treatment installations),

-

costs of selective collection of municipal waste (the more fraction of waste are separately collected, the
more containers for individual fractions and the higher costs of separate waste collection),

-

ways, and thus costs of waste management and utilization (operation of a waste incineration plant or
regional installations of processing the waste means high fixed costs of the municipal waste collection
system, whereas the greater share of depositing of waste, the lower the costs of their "management").

In terms of the cost effectiveness of the municipal waste collection system, territorial units were compared
within a given category of communes (large cities, medium-sized cities, urban-rural communes, rural communes
subjected to suburbanization of large cities and peripheral rural communes). The above-mentioned variables,
which influence the cost effectiveness of municipal waste collection, showed differentiation in categories of
settlement network units. In the group of large cities with more than 200,000 inhabitants, in which the largest
amount of municipal waste is generated, particular cities differ in terms of: the structure of real estate from
which municipal waste is collected, the population living in them, and he ways of municipal waste management
and utilization. The economies of scale in municipal waste management, which are understood as decrease in
the unit cost of the service along with the increase in the amount of collected waste, and lower unit fixed costs
of the municipal waste collection system connect them. In large cities, as in medium-sized, as well as in small
towns and rural communes, the cost effectiveness of municipal waste collection services turned out to be
strongly diversified. For example, in 2016, in WrocȒaw, the cost of collecting 1 ton of mixed waste amounted to
nearly 700 PLN, in Bydgoszcz it was above 600, and Kraków and Poznaț exceeded 500 PLN, while in ódˏ, Warsaw,
Lublin and BiaȒystok, it was in the 400 PLN - 450 PLN range, and in Katowice it did not exceed 350 PLN. For
Katowice, the total cost of municipal waste collection was more than twice lower than for WrocȒaw.
The indicators of the cost effectiveness of the municipal waste collection system for communes of various
categories were also compared. Often, the cost of functioning of municipal waste collection system was relatively
low in cities, which may be related to concentration of buildings, dominance of multi-family housing in the
structure of inhabited properties and scale effects in municipal waste management, and thus low fixed unit costs
of collecting of municipal waste. The relatively high cost of collection of this type of waste was recorded in rural
communes and small towns, especially those that perform a tourist function.
In spatial terms, municipalities in terms of the cost effectiveness of the municipal waste collection system,
create a specific "mosaic", which means that on the maps did not occur the spatial concentration of
municipalities with low (or high) indicators of cost effectiveness of municipal waste collection. The only
exception were municipalities from the central part of southern Poland (mainly from the ɲlŬskie voivodship),
which in 2015 were characterized by low costs of municipal waste collection, and peripheral communes in the
north-eastern and south-eastern Poland, characterized by high costs of waste collection (Fig. 4 these three
groups of communes form spatially compact areas). A detailed evaluation of the effectiveness of the municipal
waste collection system requires, therefore, identification of local conditions and local collection systems for
municipal waste, and in particular, ways of their management and utilization. The evaluation of the impact of
specific factors on the cost effectiveness of functioning of the municipal waste management system, therefore
requires in-depth questionnaire surveys.
In 2015, in Poland, 59.9%, of all collected waste, was selectively recovered and transferred for re-use as a
secondary raw material, and in 2016 it was 1.5 percentage points more. The recovery rate of collected municipal
waste was clearly spatially differentiated, according to the regions of municipal waste management. In the
analyzed years, very low rates were recorded in the ɲwiƯtokrzyskie voivodship, where in as many as four regions
(out of six) this indicator did not exceed the average for Poland, while in two it amounted to 23.7% and 38.6%. In
2016, in the opolskie voivodship, two regions (out of four existing ones) were characterized by a very low recycling
rate of municipal collected waste in all (in the south-western region, the indicator was 38.6%, and in the southeastern 48.4%), in ɲlŬskie two (out of four), in podkarpackie two (out of six), and in the pomorskie voivodship
two (for seven existing). The low recycling rates of selectively collected waste thus characterized regions located
especially in southern Poland. Very high recovery rates of selectively collected municipal waste, clearly
exceeding the value of 90%, were recorded mainly in western voivodships: dolnoɲlŬskie (southern, centraleastern and eastern regions), lubuskie (central and northern) and wielkopolskie (region number seven), and
100% ratios were achieved in two RGOK: wschodni in the warmițsko-mazurskie voivodship and in region number
five in the wielkopolskie voivodship.
In 2015, the highest recycling rate related to glass waste, as far as 92.6% of this type of waste was handed
over for further processing. A slightly lower, by 1.2 percentage points, recycling rate, concerned metals. Only
88.3% of selectively collected paper waste, more than three-quarters of plastic waste and nearly two thirds of
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biodegradable waste, were recovered and further processed. In 2016, the overall waste recycling rate (61.4%) was
1.5 percentage points higher than in 2015, with the highest progress in the area of metal recycling (increase of
the index by 3.7 percentage points), slightly lower in the area of biodegradable waste (2.8 percentage points
increase b ) and paper (2.4 percentage points increase).
The recycling rates of individual communal waste fractions collected selectively showed a significant
differentiation according to municipal waste management regions (RGOK). In 2016 in the maȒopolskie and
opolskie voivodships, in three quarters of RGOK over 90% of selectively collected glass, metal, paper and plastics
fraction waste were recovered and transferred for processing. In dolnoɲlŬskie, ɲlŬskie and zachodniopomorskie
voivodships, in the half of RGOK over 90% of selectively collected glass, metal, paper and plastic fractions were
recovered. In the kujawsko-pomorskie, Ȓódzkie, podkarpackie, pomorskie and ɲwiƯtokrzyskie voivodships, in
none of the regions the four recycling rates of separately collected waste fractions (glass, metals, paper and
plastics) exceeded 90%. In the ɲwiƯtokrzyskie voivodship, in three of the six regions, less than 80% of selectively
collected glass waste, less than 80% of selectively collected metal waste, less than 80% of selectively collected
paper waste and less than 80% of selectively collected plastic waste, were recovered. The relatively low recovery
rate of paper waste was associated with unprofessional selection of dry fraction waste, among which bottles,
cardboard packets and beverages or alcohols cans, were collected. Liquid residues escaping from the packaging,
just as rain, caused the paper to be dumped, which as wet was not suitable for recycling. A similar problem
related to biodegradable waste, which decaying decreased its volume and mass. On the other hand, low rates of
recycling plastic waste were related to the fact that in 2015-2016, the incineration plants were expanded in
Poland. A significant part of plastic waste, which is characterized by high caloricity, instead of recycling,
underwent a thermal processing.
The question then arises: how to explain the fact of a broad spatial differentiation of indicators of recycling
(selectively collected municipal waste). In other words, why in some regions more than 90% of selectively
collected municipal waste were recycled, while in others it covered less than half of separately collected waste.
In communes, various methods of calculating charges for collected municipal waste have been adopted (the
amount of waste is determined in relation to the number of people residing, the floor space of the dwelling or
the amount of water used) and the different fees for collected waste, too. In particular, the relationship between
charges for mixed municipal waste and waste collected selectively is significant. In Western European countries,
where the amount of waste deposited in landfills was effectively reduced (to a minimum), conditions favorable
to the selective collection of municipal waste and their recovery, were created. Effective motivation for waste
segregation at the households and institutions level, is free of charge collection of selectively collected
municipal waste.
In Poland, it seems that the emphasis was put on charging for collecting of municipal waste, which
calculated on the basis of various methods (and not on the basis of actually collected mixed waste), took the
form of a "waste tax". Producers of waste, both from inhabited and uninhabited real estate, submit declarations
regarding waste segregation, which often are not true (waste is not segregated). Declarations should be an
indication for enterprises collecting waste, informing them about the number of containers for particular
factions. Selective collection and segregation of waste at the level of households is made difficult, taking into
account the fact that municipal waste producers pay both for the collection of mixed waste, as well as for
selectively collected waste. In countries of Western Europe, producers of municipal waste from residential and
uninhabited properties pay fees only for actually collected mixed waste. Selective collection of waste is
supported by the high charges for actually collected mixed waste, developed infrastructure aimed at selective
collection of particular waste fractions, as well as high culture (to be precise – by habits) of separate waste
collection. In communes and regions, where none of the three aforementioned conditions (assumptions) of
effective and efficient municipal waste management is met, the level of recycling of waste is relatively low.
The developed methodology of indicators calculation allows to fill existing information gaps, concerning
monitoring, control and evaluation of the cost effectiveness of municipal waste management and effectiveness
of recycling in Poland. This type of data can be used to:
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-

adaptation of national and regional policies to the conditions and challenges related to: improving the
quality of environment, spatial order and sustainable development,

-

determination of investment needs and possibilities of regions in terms of financial resources for
investments, so as to achieve a high level of processing, separate collection and recycling of municipal
waste,

-

analysis of historical data and changes in time of indicators by voivodships and municipal waste
management regions.

The methodology, data and indicators of universality/availability of municipal waste services, effectiveness
of services and recycling of selected waste fractions can be used by central offices carrying out tasks in the field
of municipal waste management, local government entities, environmental protection institutions, Association
of Polish Cities or high schools and universities.
In the first stage of the project, it was found that municipalities' registers regarding collected municipal
waste do not include data in the structure required for calculating the indicators, in terms of costs of collection
and management of selectively collected and mixed waste.
During the "IOK" study, data problems were identified:


in the case of municipal waste collected from communal associations areas, the data for individual
municipalities are estimated, since entities that have won a tender for collection of waste from
communes belonging to a union, are not obliged to provide (to disaggregate) data on communes and
often present total data only for communal association. In the reports to voivodship marshals,
association of municipalities also provide aggregated data for all municipalities,



almost 70% of communes indicated the costs of waste management in accordance with the obligation
under the amended “ustawa o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach” for inhabited properties,
while owners of uninhabited properties sign civil law contracts with units collecting municipal waste,
and communes do not generally have information about the costs of collecting waste from this type of
properties,



it was found that in communes there is no unified waste selection method.



It is recommended to use the developed methodology, which enables annual presentation of data and
indicators of the universality/ availability of municipal waste services, cost effectiveness of services and
effectiveness of recycling of selected waste fractions, as part of the program of statistical surveys of
public statistics (PBSSP).

The research team recommends obtaining in research:
1. M-09 data on municipal waste management regions from which municipal wastes are collected,
2. Appendix to the SG-01 report, Commune statistics: housing and municipal economy", information on:
 the number of enterprises entered in the regulated activity register as collecting municipal waste,
 the amount of outlays carried by the commune on the collection and management of municipal waste,
according to the cost of collection and management of mixed waste and selectively collected waste.
Considering the fact that the rapporteurs should not be burdened with additional duties, the research team
concludes the liquidation, on appendix to the SG-01 report, the redundancy of currently collected data on the
amount of collected and segregated from the dry fraction of municipal waste (information of this kind is obtained
directly from companies collecting waste on the M-09 report). The proposed solution would be consistent with
the concept of: integration of research and specialization of statistical offices.
The costs of the proposed data acquisition, assuming the liquidation of redundancy of the data in the annex
to SG-01, would be reduced. In the case of increasing the thematic scope of the M-09 report, the cost would
remain at the same level. In other words, it will be possible to secure the needs for statistical information of
external recipients, without increasing the costs of public statistics surveys.
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1. CzƯɲſ analityczna
Zgodnie z artykuȒem 1 pkt. 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoɲci
i porzŬdku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152 poz. 897) dziaȒalnoɲſ w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wȒaɲcicieli nieruchomoɲci jest dziaȒalnoɲciŬ regulowanŬ w rozumieniu
ustawy o swobodzie dziaȒalnoɲci gospodarczej. Z dniem 1 stycznia 2012 roku przedsiƯbiorca, który zamierzaȒ
prowadziſ dziaȒalnoɲſ gospodarczŬ polegajŬcŬ na odbiorze odpadów komunalnych od wȒaɲcicieli nieruchomoɲci
na terenie danej gminy zobowiŬzany byȒ do uzyskania wpisu do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej prowadzonego
przez jej wójta/burmistrza/prezydenta. Rejestr dziaȒalnoɲci regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych prowadzony jest przez organ gminy wȒaɲciwy ze wzglƯdu na miejsce odbioru odpadów od
wȒaɲciciela nieruchomoɲci (art. 9b. 2 ustawy o utrzymaniu czystoɲci …). Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru
jest miƯdzy innymi posiadanie, przez zamierzajŬcego prowadziſ dziaȒalnoɲſ w tym zakresie, ɲrodków
umo˓liwiajŬcych odbieranie odpadów od wȒaɲcicieli nieruchomoɲci, utrzymanie odpowiedniego stanu
technicznego pojazdów i urzŬdzeț sȒu˓Ŭcych do odbioru odpadów komunalnych, jak równie˓ do zapewnienia
odpowiedniego usytuowania i wyposa˓enia bazy magazynowo-transportowej.

PrzedsiƯbiorstwa wpisane do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Na pytania w formularzu ankiety IOK, którŬ objƯto 2,5 tys. gmin, odpowiedziaȒy 2274 jednostki samorzŬdu
terytorialnego, tj. 91,8% zbiorowoɲci. Wpis do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od wȒaɲcicieli nieruchomoɲci w roku 2015 uzyskaȒo 25,7 tys. przedsiƯbiorców. NajwiƯksza liczba
podmiotów uzyskaȒa wpis w rejestrach gminnych województwa ɲlŬskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego,
stanowiȒy one odpowiednio 10,9%, 13,4% oraz 14,4% caȒej zbiorowoɲci podmiotów w kraju. Poni˓ej
4-procentowym udziaȒem charakteryzowaȒy siƯ województwa: lubuskie, opolskie, podlaskie oraz warmițskomazurskie. W celu umo˓liwienia porównaț dokonano przeliczenia iloɲci podmiotów do ludnoɲci danego
województwa. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkațców w kraju tak skonstruowany wskaˏnik w roku 2015 osiŬgnŬȒ
wartoɲſ 6,7 jednostek. NajwiƯkszŬ konkurencjŬ w tym zakresie charakteryzowaȒy siƯ województwa: warmițskomazurskie oraz opolskie, dla których wskaˏnik ten wyniósȒ odpowiednio 9,8 oraz 9,1 jednostek/10 tys. ludnoɲci.
Najni˓szŬ wartoɲſ wskaˏnika odnotowano dla województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie liczba podmiotów
wpisanych do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkațców wyniosȒa 4,4 oraz
w podkarpackim – 5,4. W roku 2016, w porównaniu z rokiem 2015, najwiƯksze zmiany odnotowano
w województwie mazowieckim (spadek o 0,4 jednostek/10 tys. ludnoɲci), podlaskim (spadek o 0,5 jednostek/10
tys. ludnoɲci) oraz wielkopolskim (spadek o 0,6 jednostek/10 tys. ludnoɲci).
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Wykres 1. PrzedsiƯbiorstwa wpisane do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej w zakresie odbioru
odpadów komunalnych (na 10 tys. ludnoɲci).
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ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.

Okres objƯty obserwacjŬ nie pozwala na ocenƯ tendencji zmian w zakresie liczby podmiotów w rejestrze. W
skali kraju ich liczba zmniejszyȒa siƯ w przeciŬgu roku 2016 o 1,8%. Zmiany o najwiƯkszej wartoɲci odnotowano
dla województw wielkopolskiego, mazowieckiego i ɲlŬskiego, gdzie rejestry na koniec roku 2016 liczyȒy mniej
(odpowiednio o 139, 194 i 85) podmiotów, podczas gdy w tym samym czasie rejestry gminne
w województwach dolnoɲlŬskim i ɲwiƯtokrzyskim poszerzone zostaȒy o 69 i 33 jednostki.

Wskaˏnik ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych
Uzyskanie wpisu do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej nie oznacza automatycznie, ˓e podmiot mo˓e takŬ
dziaȒalnoɲſ prowadziſ. Wskaˏnik przedsiƯbiorstw realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów komunalnych jest
istotny ze wzglƯdu na fakt, i˓ przedsiƯbiorca ubiegajŬcy siƯ o wpis do rejestru musi podjŬſ nie tylko dziaȒania
formalne, aby go uzyskaſ, lecz powinien speȒniſ wymagania dotyczŬce warunków technicznych ɲwiadczenia
usȒug. Zaledwie co czwarte, spoɲród zarejestrowanych w latach 2015-2016 przedsiƯbiorstw, faktycznie realizowaȒo
odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od wȒaɲcicieli nieruchomoɲci.
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Wobec zmniejszenia ogólnej liczby jednostek wpisanych do rejestrów gmin o blisko 0,4 tys., udziaȒ
podmiotów aktywnych, ɲwiadczŬcych usȒugƯ zwiƯkszyȒ siƯ na koniec roku 2016 do 25,2%. ZnaczŬce ró˓nice co do
aktywnoɲci i zainteresowania prowadzeniem dziaȒalnoɲci w obszarze odbioru odpadów niesegregowanych od
wȒaɲcicieli nieruchomoɲci mo˓na obserwowaſ analizujŬc dane w ukȒadzie województw. Najni˓szŬ wartoɲſ
wskaˏnika w roku 2015 odnotowano dla województwa opolskiego, gdzie zaledwie 15,2% spoɲród podmiotów
wpisanych do rejestru faktycznie ɲwiadczyȒo usȒugi. Nieznacznie wy˓sze wartoɲci wskaˏnika notowano dla
województw wielkopolskiego, tj. 16,4% oraz warmițsko-mazurskiego - 17,5%, a ponad dwukrotnie wy˓sze
wartoɲci odnotowano dla województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie wyniósȒ on 34,8%. W roku 2016 wartoɲſ
wskaˏnika dla czterech województw, dolnoɲlŬskiego, opolskiego, warmițsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego
nie przekraczaȒa 20%, zaɲ w trzech: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i pomorskim wyniosȒa 30% i
wiƯcej.
NieuwzglƯdnianie przez gminƯ lokali niezamieszkanych jako warunku realizacji umowy przenosi
odpowiedzialnoɲſ za utrzymanie czystoɲci i porzŬdku w gminie na odbierajŬcego i wȒaɲciciela nieruchomoɲci,
którzy powinni do tego celu zawrzeſ stosownŬ umowƯ cywilno-prawnŬ. Stwarza to jednak zagro˓enie
dla ɲrodowiska m.in. poprzez brak obowiŬzku podpisania umów oraz ɲrodków do egzekwowania przepisów
w tym zakresie.
W roku 2015 w kraju 24,7% przedsiƯbiorców ɲwiadczŬcych usȒugƯ odbioru odpadów komunalnych
realizowaȒo jŬ zarówno z nieruchomoɲci zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. W roku 2016 udziaȒ ten
zmniejszyȒ siƯ do poziomu 25,2%. PozostaȒa czƯɲſ przedsiƯbiorstw ɲwiadczyȒa usȒugi odbioru odpadów wyȒŬcznie
z nieruchomoɲci zamieszkanych.
W przypadku trzech czwartych gmin województwa warmițsko-mazurskiego i mazowieckiego
przedsiƯbiorstwa faktycznie realizujŬce odbiór odpadów obsȒugujŬ zarówno nieruchomoɲci zamieszkane, jak
i niezamieszkane. Nieznacznie ni˓szy udziaȒ tego typu gmin odnotowano w obu z analizowanych lat dla
województwa dolnoɲlŬskiego oraz opolskiego. ZobowiŬzanie do odbioru odpadów zarówno z nieruchomoɲci
zamieszkanych, jak i niezamieszkanych, na przedsiƯbiorstwa dziaȒajŬce na ich terenie naȒo˓yȒo prawie 70% gmin,
w pozostaȒych jednostkach samorzŬdu terytorialnego przedsiƯbiorstwa zobowiŬzane sŬ warunkami przetargu do
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci zamieszkanych. WspóȒczynnik ten charakteryzuje siƯ
stosunkowo niewielkŬ zmiennoɲciŬ w czasie, w analizowanym okresie gminy sporadycznie tylko zmieniaȒy zasady
odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. WyjŬtek stanowiȒo województwo ɲwiƯtokrzyskie, gdzie pomiƯdzy
rokiem 2015 a 2016 a˓ jedna trzecia spoɲród nich zrezygnowaȒa z wymogu odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych, pozostawiajŬc kwestiƯ obsȒugi nieruchomoɲci
niezamieszkanych bezpoɲrednim umowom pomiƯdzy przedsiƯbiorcŬ i wȒaɲcicielem nieruchomoɲci.
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Wykres 2. UdziaȒ przedsiƯbiorstw realizujŬcych odbiór odpadów komunalnych wyȒŬcznie z nieruchomoɲci
zamieszkanych
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ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.

GȒównym wnioskiem z analizy wskaˏników, których podstawŬ wyliczenia sŬ dane statystyki publicznej, jest
wzrost udziaȒu odpadów komunalnych odebranych z nieruchomoɲci niezamieszkanych w ogólnej iloɲci odpadów
odebranych ze wszystkich nieruchomoɲci. Na poziomie krajowym wskaˏnik ten zwiƯkszyȒ siƯ w roku 2016 w
stosunku do roku 2015 o 0,3 p. proc., tj. do poziomu 20,3%. Zestawienie danych dla lat 2015 i 2016
na poziomie województw pozwala na wyró˓nienie tych jednostek, gdzie udziaȒ odpadów odebranych
z nieruchomoɲci niezamieszkanych w ogólnej iloɲci odpadów odebranych z nieruchomoɲci zwiƯkszyȒ siƯ,
tj. w województwie dolnoɲlŬskim (o 0,2 p. proc.), lubuskim (0,8 p. proc.), mazowieckim (0,9 p. proc.) pomorskim
(o 2,3 p. proc.), ɲlŬskim (1,5 p. proc.), ɲwiƯtokrzyskim (2,9 p. proc.), warmițsko-mazurskim (1,4 p. proc.) oraz
zachodniopomorskim (0,4 p. proc). W pozostaȒych województwach odnotowano ni˓szy udziaȒ odpadów
odebranych z tej kategorii nieruchomoɲci, w tym najwiƯkszy spadek, tj. o 2,9 p. proc. w województwie lubelskim.
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Mapa 1. UdziaȒ zebranych odpadów komunalnych z nieruchomoɲci zamieszkanych w ogólnej iloɲci odpadów
z nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych w 2016 r.
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ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.
Analiza danych gminnych pozwala na wysuniƯcie kilku wniosków. Poziom wskaˏnika oraz jego zmiennoɲſ w
czasie, uzale˓nione sŬ od wielkoɲci gminy, jak równie˓ jej gȒównej funkcji. W przypadku gmin wiejskich
obserwowana zmiennoɲſ wskaˏnika w czasie w du˓ej mierze uzale˓niona jest od przyjƯtego przez gminƯ zakresu
umowy z podmiotem odbierajŬcym odpady (przedsiƯbiorstwo realizuje odbiór odpadów komunalnych z
nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych), zaɲ na zmiennoɲſ w czasie wpȒywajŬ czynniki o charakterze
incydentalnym, jak np. dodatkowe dziaȒania podejmowane na rzecz poprawy czystoɲci i porzŬdku w gminie.
W przypadku grupy gmin bƯdŬcych miastami na prawach powiatu wielkoɲſ tych jednostek oraz wynikajŬca
z tego przewaga funkcji mieszkalnej powoduje, i˓ zró˓nicowanie wskaˏnika dla tej kategorii jednostek jest
stosunkowo niedu˓e, np. w województwie wielkopolskim rozpiƯtoɲſ wskaˏnika dla miast na prawach powiatu
wyniosȒa ok. 10 p. proc.
Odmiennie sytuacja przedstawia siƯ w przypadku gmin miejsko-wiejskich oraz pozostaȒych miast, które
ze wzglƯdu na zasoby o charakterze przyrodniczym, historycznym bŬdˏ te˓ ze wzglƯdu na poȒo˓enie geograficzne
peȒniŬ równie˓ inne funkcje. Szczególnie istotnym czynnikiem wpȒywajŬcym na wysoki poziom wskaˏnika
ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci niezamieszkanych w niektórych gminach jest
peȒnienie przez nie funkcji rekreacyjnej, turystycznej lub uzdrowiskowej. Jako potwierdzenie tej funkcji i jej
konsekwencji wskazaſ mo˓na liczne gminy, niemal w ka˓dym z województw: Duszniki Zdrój i Karpacz w
dolnoɲlŬskim (wskaˏnik powy˓ej 60%), Kazimierz Dolny oraz WȒodawa w lubelskim, BiaȒowie˓a w podlaskim,
Krynica Morska w pomorskim, Lidzbark Warmițski w warmițsko-mazurskim czy KoȒobrzeg w
zachodniopomorskim. Kolejny czynnik, który w sposób istotny wpȒywa na wielkoɲſ omawianego wskaˏnika jest
poȒo˓enie gminy na szlaku/wƯˏle transportowym. Jest to czynnik w gȒównej mierze decydujŬcy o wysokoɲci
wskaˏnika ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci niezamieszkanych dla Dorohuska
oraz Terespola w województwie lubelskim, Koluszek - w Ȓódzkim, czy gminy Brațszczyk lub KoȒbiel w
województwie mazowieckim.
Wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug odbioru odpadów komunalnych
Jednym z podstawowych celów, jakie nakreɲlono w ramach realizacji projektu, byȒo dokonanie oceny
skutecznoɲci nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W tym celu opracowano wskaˏnik
efektywnoɲci kosztowej usȒug odbioru odpadów komunalnych, rozumianej jako koszt dziaȒania systemu
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selektywnego odbierania i zbierania odpadów komunalnych na 1 tonƯ odebranych i zebranych odpadów (zȒ/t).
Pozwala on na dokonanie analizy porównawczej w odniesieniu do kosztu funkcjonowania tego systemu, zarówno
na poziomie poszczególnych jednostek samorzŬdu terytorialnego odpowiedzialnych na swym terenie za
gospodarkƯ odpadami komunalnymi, jak równie˓, ze wzglƯdu na mo˓liwoɲſ stosowania ró˓nych rozwiŬzaț
organizacyjnych poprzez programy wojewódzkie w zakresie gospodarowania odpadami, miƯdzy województwami.
W ramach badania gȒównego pozyskiwano informacje niezbƯdne do obliczenia wskaˏników efektywnoɲci
kosztowej usȒug w podziale na odpady zmieszane oraz odebrane i zebrane selektywnie. W roku 2015 wskaˏnik
efektywnoɲci kosztowej usȒug w odniesieniu do odpadów komunalnych ogóȒem wyniósȒ 421,4 zȒ na 1 tonƯ. Koszt
odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na masƯ odebranych odpadów
w gminach, które prowadzŬ takŬ ewidencjƯ w roku 2015 wyniósȒ 326,8 zȒ/t oraz 303,0 zȒ/t - w roku 2016.
Analogiczne wskaˏniki efektywnoɲci kosztowej usȒug w odniesieniu do odpadów komunalnych odebranych
i zebranych selektywnie wyniosȒy odpowiednio 101,5 zȒ/t oraz 123,2 zȒ/t.
Porównanie wskaˏnika dla poszczególnych województw wskazuje na znaczne jego zró˓nicowanie. Najni˓szŬ
wartoɲſ odnotowano w przypadku województwa ɲlŬskiego, dla którego wskaˏnik wyniósȒ 338,2 zȒ/t,
co stanowiȒo 80,3% ɲredniej wartoɲci dla kraju. W przypadku województw Ȓódzkiego oraz podlaskiego
odnotowany wskaˏnik stanowiȒ okoȒo 90% ɲredniej krajowej. Najwy˓szy koszt funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2015 odnotowano dla województwa dolnoɲlŬskiego, gdzie
wskaˏnik efektywnoɲci usȒug w tym zakresie byȒ o 31% wy˓szy ni˓ ɲrednia wartoɲſ dla kraju. Jego wartoɲſ wyniosȒa
554,5 zȒ/t przy odchyleniu standardowym równym 154,7 zȒ/t. WspóȒczynnik zmiennoɲci analizowanej cechy dla
województwa dolnoɲlŬskiego wyniósȒ 28% i byȒ najni˓szy wɲród wszystkich analizowanych województw.
Najwy˓szy wspóȒczynnik zmiennoɲci odnotowano natomiast dla gmin województwa ɲwiƯtokrzyskiego - 51,0%,
przy odchyleniu standardowym równym 204,2 zȒ/t.
ZnaczŬco wy˓sze ni˓ ɲrednio dla kraju wartoɲci wskaˏnika ɲwiadczenia usȒug odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z nieruchomoɲci niezamieszkanych odnotowano dla województw: lubelskiego,
maȒopolskiego, podkarpackiego oraz wielkopolskiego, jednak˓e zró˓nicowanie nie przekraczaȒo 9% ɲredniej
wartoɲci dla kraju.
W kolejnym roku ogólny wskaˏnik efektywnoɲci usȒug odbioru i zbierania odpadów komunalnych
z nieruchomoɲci niezamieszkanych dla kraju w przeliczeniu na 1 tonƯ zebranych odpadów zwiƯkszyȒ siƯ o 4,0%
i wyniósȒ 438,1 zȒ. NajwiƯkszŬ jego dynamikƯ odnotowano w odniesieniu do województwa ɲlŬskiego (13,2%),
ɲwiƯtokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego, dla których koszt dziaȒania systemu selektywnego odbierania
i zbierania odpadów w przeliczeniu na 1 tonƯ zwiƯkszyȒ siƯ odpowiednio o 11,1% oraz 10,6%. Wzrost wskaˏnika
powy˓ej ɲredniej dynamiki w kraju zaobserwowano w gminach województwa warmițsko-mazurskiego (8,1%) oraz
Ȓódzkiego (4,6%). W przypadku województw maȒopolskiego, dolnoɲlŬskiego oraz podkarpackiego odnotowano
spadek wskaˏnika o blisko 3% w stosunku do roku 2015, natomiast dla województw mazowieckiego i opolskiego
- o okoȒo 1%. W efekcie tego, podobnie jak w roku 2015, nadal najwy˓szŬ wartoɲſ wskaˏnika efektywnoɲci
kosztowej usȒug w zakresie odpadów komunalnych odnotowano dla województwa dolnoɲlŬskiego, gdzie byȒ on
wy˓szy o 22,1% (96,8 zȒ/t) ni˓ w kraju. Wzrost wskaˏnika od 2% do 7% odnotowano ponadto dla województw
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego oraz ɲwiƯtokrzyskiego i warmițsko mazurskiego. Wartoɲſ wskaˏnika za rok
2016 w przypadku siedmiu województw obni˓yȒa siƯ, w najwiƯkszym stopniu - o 12,6% - dla województwa
ɲlŬskiego. Znacznie ni˓sze wartoɲci wskaˏnika ɲwiadczenia usȒug odbioru i zbierania odpadów komunalnych z
nieruchomoɲci niezamieszkanych zaobserwowano równie˓ dla województw: podlaskiego, Ȓódzkiego oraz
opolskiego (ok.10%).
Wɲród gmin województwa dolnoɲlŬskiego zaobserwowano wysokŬ zmiennoɲſ wskaˏnika, zarówno
w czasie, jak i w ujƯciu przestrzennym. WspóȒczynnik zmiennoɲci w roku 2016 zwiƯkszyȒ siƯ dla analizowanej cechy
do poziomu 79,5%, tj. najwy˓szego w kraju. W przypadku dolnoɲlŬskich gmin miejskich najni˓szŬ wartoɲſ
wskaˏnika efektywnoɲci kosztowej zaobserwowano w przypadku gminy Oleɲnica, gdzie w roku 2015 wyniósȒ on
315,2 zȒ/t odpadów odebranych, co stanowiȒo 56,8% wskaˏnika wojewódzkiego. Najwy˓szy koszt funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w przeliczeniu na 1 tonƯ odpadów odebranych odnotowano
w tej grupie w gminie miejskiej îwiebodzice. Wartoɲſ wskaˏnika dla tej jednostki samorzŬdu terytorialnego byȒa
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o ponad jednŬ czwartŬ wy˓sza ni˓ ɲrednio w województwie i ponad dwukrotnie wy˓sza ni˓ w gminie Oleɲnica. W
roku 2016 zró˓nicowanie wskaˏnika efektywnoɲci dla tej grupy jednostek samorzŬdu terytorialnego z
województwa dolnoɲlŬskiego zwiƯkszyȒo siƯ. Skrajne wartoɲci odnotowano dla gminy Duszniki-Zdrój, gdzie
wyniósȒ on 291,3 zȒ/t oraz Jedlina–Zdrój – 922,6 zȒ/t, co stanowiȒo odpowiednio 54,5% oraz 172,8% ɲredniej
wartoɲci dla województwa.
Wɲród miast na prawach powiatów województwa dolnoɲlŬskiego wyró˓niaȒ siƯ WrocȒaw, dla którego
wskaˏnik za rok 2015 o 37,4% przekraczaȒ ɲredniŬ wojewódzkŬ, zaɲ w roku 2016 – mimo obni˓enia poziomu
wskaˏnika o 8,1% - o 3,0%. Najni˓sze wartoɲci spoɲród czterech miast na prawach powiatu w obu
z analizowanych lat odnotowano dla Legnicy, gdzie stanowiȒ on odpowiednio 75,6% oraz 86,0% wartoɲci
wskaˏnika dla województwa. W grupie gmin miejsko-wiejskich województwa dolnoɲlŬskiego wyró˓niaȒa siƯ gmina
Bolków, gdzie niski wskaˏnik z roku 2015 z poziomu 40,4% ɲredniej wojewódzkiej w kolejnym roku obni˓yȒ siƯ do
poziomu 33,8%. MaksymalnŬ wartoɲſ wskaˏnika dla tej grupy odnotowano w gminie Lubomierz, gdzie osiŬgnŬȒ
on poziom 947,8 zȒ/t, tj. 171,1% wartoɲci wojewódzkiej. Jednoczeɲnie nale˓y odnotowaſ fakt wysokiej zmiennoɲci
wskaˏnika w czasie – w kolejnym roku obni˓yȒ siƯ do poziomu 337,6 zȒ/t, a wiƯc 35,6% ɲredniej
w województwie. Równie wysokŬ dynamikƯ wskaˏnika obserwowano w przypadku gmin wiejskich. Zarówno jego
zmiennoɲſ w czasie – od -23,4% do 70,2%, jak i przestrzenna od 239,2 zȒ/t. do 998,9 zȒ/t. ɲwiadczy
o zró˓nicowaniu i braku wyraˏnych tendencji w zakresie efektywnoɲci systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Wartoɲſ wskaˏnika efektywnoɲci kosztowej usȒug w zakresie odbioru i zbierania odpadów komunalnych dla
gmin województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 wyniosȒa 410,7 zȒ/t, co oznacza, i˓ byȒa ni˓sza o 2,5% ni˓
ɲrednia dla kraju. ZnaczŬce zró˓nicowanie wskaˏnika miƯdzy gminami – odchylenie standardowe
na poziomie 171,5 zȒ/t – skutkuje równie˓ wysokim wspóȒczynnikiem zmiennoɲci wskaˏnika na poziomie 41,8%. W
roku 2016 przeciƯtny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach
województwa zwiƯkszyȒ siƯ do poziomu 454,4 zȒ/t, jednoczeɲnie zaobserwowano zmniejszenie zró˓nicowania
wskaˏnika – poziom odchylenia standardowego zmniejszyȒ siƯ do 144,3 zȒ/t. W analizowanym okresie wɲród gmin
miejskich obserwowano znaczŬce zmiany wskaˏnika, jednak˓e o ró˓nym kierunku i wartoɲci. W przypadku
Aleksandrowa Kujawskiego wskaˏnik efektywnoɲci ogóȒem zwiƯkszyȒ siƯ o 56,7%, jednoczeɲnie w gminie Kowal
odnotowano jego spadek o 23,7%, w efekcie wskaˏnik efektywnoɲci usȒug dla ostatniego z miast zmniejszyȒ siƯ
do poziomu 228,1 zȒ/t, tj. 50,2% ɲredniej wartoɲci dla województwa. Najwy˓szy wskaˏnik – przewy˓szajŬcy
(w roku 2015) o 67,8% ɲredniŬ wartoɲſ w województwie zaobserwowano dla gminy miejskiej Nieszawa.
W odniesieniu do miast na prawach powiatów odnotowaſ nale˓y wysoki – 58,2% w stosunku do roku 2015 - wzrost
wskaˏnika dla Bydgoszczy.
Wskaˏniki dla gmin miejsko-wiejskich ksztaȒtujŬ siƯ znacznie powy˓ej wartoɲci, jakie notowano dla gmin
miejskich. Poza gminŬ Mogilno, gdzie wskaˏnik w relacji do wartoɲci ɲredniej w województwie byȒ ni˓szy
o ok. jednŬ trzeciŬ, odchylenia jego wartoɲci in minus rzadko przekraczaȒy 20%. Natomiast dla wielu z nich koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi byȒy znacznie wy˓sze ni˓ ɲrednia wartoɲſ w
województwie, zaɲ w Piotrkowie Kujawskim i asinie – nawet dwukrotnie wy˓sze. Jako wysokŬ nale˓y równie˓
oceniſ skalƯ zmian wskaˏnika pomiƯdzy 2016 i 2015 rokiem, której granicƯ wyznaczaȒy gminy Strzelno (spadek
wskaˏnika o 37,8%) oraz Chodecz (wzrost o 34,7%). PorównywalnŬ dynamikƯ wskaˏnika efektywnoɲci usȒug
odnotowano równie˓ w przypadku gmin wiejskich. W gminie BiaȒe BȒota w roku 2016 byȒ on ni˓szy ni˓ rok
wczeɲniej - o 42,8%, a jednoczeɲnie w gminie Baruchowo zwiƯkszyȒ siƯ o 41,7%. UwagƯ zwraca równie˓ szczególnie
wysoki poziom wskaˏnika – ponad trzykrotnie przewy˓szajŬcy ɲredniŬ wartoɲſ dla województwa – odnotowany
dla gminy ZȒotniki Kujawskie.
îredni koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie lubelskim
wyniósȒ w 2015 r. 449,4 zȒ i byȒ wy˓szy ni˓ ɲrednio w kraju o 6,6%. Wobec znacznie ni˓szej dynamiki wskaˏnika ni˓
odnotowana ɲrednio dla kraju odchylenie standardowe dla badanej cechy zmniejszyȒo siƯ
w analizowanym okresie z poziomu 154,4 zȒ/t do 146,8 zȒ/t.
Podobnie jak w województwie lubelskim, równie˓ w lubuskim stwierdziſ mo˓na, i˓ wskaˏnik efektywnoɲci
usȒug ɲwiadczonych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi byȒ stabilny – zmiana wskaˏnika
wojewódzkiego w analizowanym okresie wyniosȒa zaledwie 0,7%. W relacji do ɲredniego poziomu
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w kraju jego wartoɲſ obni˓yȒa siƯ z 100,0% (2015 r.) do poziomu 96,9% (2016 r.). WspóȒczynnik zmiennoɲci
analizowanej cechy w okresie objƯtym analizŬ uksztaȒtowaȒ siƯ na poziomie nieznacznie przekraczajŬcym 30%.
W roku 2015 analizowany wskaˏnik dla gmin województwa Ȓódzkiego wyniósȒ 380,2 zȒ/t, co stanowiȒo 90,2%
jego ɲredniej wartoɲci w kraju. W kolejnym roku dynamika wskaˏnika wojewódzkiego przewy˓szaȒa
o 0,6 p. proc. dynamikƯ krajowŬ, w efekcie w roku 2016 zwiƯkszyȒ siƯ on do poziomu 397,6 zȒ/t, tj. 96,9% poziomu
krajowego. Zmniejszeniu z poziomu 43,7% do 34,7% ulegȒ równie˓ wspóȒczynnik zmiennoɲci analizowanego
wskaˏnika.
Do grupy województw o najwy˓szych kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w roku 2015 nale˓aȒo województwo maȒopolskie. Wskaˏnik efektywnoɲci usȒug w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósȒ 453,1 zȒ/t i byȒ wy˓szy o 7,5% ni˓ ɲrednio w kraju. Jednak˓e
w kolejnym roku wskaˏnik kosztów obni˓yȒ siƯ do 439,6 zȒ/t, tj. nieznacznie (o 0,3 p. proc.) wy˓szego ni˓ w kraju.
Nale˓y przy tym odnotowaſ stosunkowo wysoki – w relacji do pozostaȒych województw – wspóȒczynnik
zmiennoɲci. W obu analizowanych latach wyniósȒ on odpowiednio 44,9% i 42,7%.
Niemal na niezmienionym poziomie w latach 2015 i 2016 uksztaȒtowaȒ siƯ wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej
usȒug odbioru, zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie mazowieckim. Zarówno
jego poziom (98,6% i 94,3% wartoɲci krajowej), niska dynamika (99,4%), jak równie˓ spadek wspóȒczynnika
odchylenia standardowego (z 163,2 zȒ/t zȒ do 158,5 zȒ/t) ɲwiadczŬ o stabilizacji kosztów systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w tym województwie.
Podobne wnioski nasuwajŬ siƯ w przypadku analizy danych dotyczŬcych województwa opolskiego. Wskaˏnik
efektywnoɲci kosztowej usȒug odbioru, zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w obu
analizowanych latach tylko nieznacznie przekraczaȒ poziom 400 zȒ/t, stanowiŬc odpowiednio 95,5% i 91,6%
wartoɲci ɲredniej dla kraju. Charakterystycznym dla tego województwa byȒ równie˓ stosunkowo niski,
w porównaniu z innymi województwami, wspóȒczynnik zmiennoɲci oscylujŬcy wokóȒ 31% dla obu analizowanych
lat.
Relatywnie wysokie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2015
wykazaȒy gminy z województwa podkarpackiego. îrednia wartoɲſ wskaˏnika dla tego roku o 8,0% przekraczaȒa
wartoɲſ dla kraju. W kolejnym roku ró˓nica miƯdzy tymi wskaˏnikami zmniejszyȒa siƯ do 3,9 zȒ/t, tj. do poziomu
0,9 p. proc. Odnotowano równie˓ zmniejszenie odchylenia standardowego wskaˏnika efektywnoɲci z 151,5 zȒ/t do
140,2 zȒ/t.
Jednym z najni˓szych wskaˏników efektywnoɲci kosztowej usȒug odbioru, zbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych charakteryzowaȒo siƯ województwo podlaskie. W roku 2015 wyniósȒ on 386,1 zȒ/t,
tj. 91,6% ɲredniej wartoɲci dla kraju. W kolejnym roku, wobec dynamiki wskaˏnika na poziomie ni˓szej
o 1,3 p. proc., relacja ta zmniejszyȒa siƯ do 90,5%. Odnotowaſ nale˓y równie˓ wysokŬ wartoɲſ odchylenia
standardowego zmiennej w obu z analizowanych latach odpowiednio 185,8 zȒ/t oraz 186,1 zȒ/t. W efekcie
województwo podlaskie nale˓aȒo do grupy tych o najwy˓szym wspóȒczynniku zmiennoɲci analizowanej cechy
(48,1% i 46,9%).
W przypadku województwa pomorskiego poziom analizowanego wskaˏnika nieznacznie tylko odbiegaȒ
od ɲredniej krajowej (0,1% i 0,7%). Charakterystyczne dla tego województwa jest stosunkowo du˓e zró˓nicowanie
wskaˏnika na szczeblu gminnym – odchylenie standardowe wyniosȒo 177,7 zȒ/t (2015 r.)
oraz 168,3 zȒ/t (2016 r.).
Ni˓szy o 4,6% ni˓ ɲrednia wartoɲſ dla kraju wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug w zakresie odbioru,
zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odnotowano w roku 2015 dla gmin województwa
ɲwiƯtokrzyskiego. W kolejnym roku dynamika poziomu kosztów wykazanych przez te gminy byȒa znaczŬco wy˓sza
ni˓ ɲrednio w kraju (11,2% wobec 4,0%). W efekcie wskaˏnik efektywnoɲci usȒug w tym obszarze byȒ wy˓szy (o 2,6%)
ni˓ ɲrednio w kraju. CharakterystycznŬ cechŬ województwa ɲwiƯtokrzyskiego jest najwy˓sza wartoɲſ odchylenia
standardowego
analizowanego
wskaˏnika,
które
wyniosȒo
204,2
zȒ/t
–
dla
roku
2015
oraz 209,4 zȒ/t – dla 2016 r.
Wartoɲſ wskaˏnika efektywnoɲci kosztowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
dla województwa warmițsko-mazurskiego o 2,4% przekraczaȒa w roku 2015 wartoɲſ krajowŬ. Koszty te, wykazane
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przez gminy za rok 2016 byȒy wy˓sze o 8,0%, w efekcie czego wskaˏnik zwiƯkszyȒ siƯ do poziomu
466,6 zȒ/t, drugiego najwy˓szego - po województwie dolnoɲlŬskim. Odchylenie standardowe analizowanego
wskaˏnika wyniosȒo 160,6 zȒ/t oraz 153,2 zȒ/t.
Wysokim – w stosunku do wartoɲci ɲredniej – wskaˏnikiem efektywnoɲci kosztowej usȒug odbioru, zbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2015 charakteryzowaȒo siƯ województwo wielkopolskie. Jego
wartoɲſ 448,0 zȒ/t stanowiȒa 106,3% wartoɲci krajowej. Przy niskiej dynamice wskaˏnika
w roku 2016 relacja ta zmniejszyȒa siƯ do poziomu 102,4%. Odchylenie standardowe analizowanego wskaˏnika
wyniosȒo 135,6 zȒ/t w roku 2015 oraz 132,1 zȒ/t – w 2016.
Wskaˏnik
efektywnoɲci
usȒug
odbioru
odpadów
komunalnych
dla
gmin
województwa
zachodniopomorskiego w roku 2015 wyniósȒ 410,2 zȒ/t, co stanowiȒo 97,3% ɲredniej wartoɲci krajowej.
W kolejnym roku, po wzroɲcie o 3,5% jego wielkoɲſ zwiƯkszyȒa siƯ do 424,6 zȒ/t. W odniesieniu do gmin tego
województwa odnotowano najni˓sze wartoɲci odchylenia standardowego analizowanego wskaˏnika. W roku 2015
jego wartoɲſ wyniosȒa 120,8 zȒ/t, zaɲ w kolejnym roku – 115,6 zȒ/t.
Mapa 2. Wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug odbioru, zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
w 2015 r.
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ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.
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Mapa 3. Wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug odbioru, zbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych w 2016 r.
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ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.
Podstawowym elementem systemu gospodarki odpadami komunalnymi sŬ – zgodnie z nowelizacjŬ ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach - Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi
(RGOK).
Gospodarowanie
odpadami
powinno
odbywaſ
siƯ
w
ramach
regionu,
w obszarze którego zostaȒy wytworzone. Wyznaczenie RGOK zostaȒo przypisane do kompetencji sejmików
województw. Pierwszym – z zaȒo˓enia reformy systemu – etapem wdra˓ania nowych przepisów i rozwiŬzaț
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, po nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystoɲci
i porzŬdku w gminach, byȒo utworzenie RGOK. TworzŬc Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sejmiki
Województw uwzglƯdniaȒy dwa podstawowe kryteria: bliskoɲci oraz samowystarczalnoɲci w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na ich obszarze, szczególnie w odniesieniu
do odpadów zmieszanych, jak równie˓ pozostaȒoɲci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do skȒadowania oraz odpadów zielonych.
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Wskaˏnik recyklingu odpadów wedȒug Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Ocenie skutecznoɲci wdra˓ania znowelizowanych przepisów ustawy oraz samego systemu sȒu˓yſ mogŬ
wskaˏniki okreɲlajŬce poziom recyklingu odpadów. PozwalajŬ one okreɲliſ kierunek i dynamikƯ zmian w tym
obszarze m.in. poprzez odniesienie wskaˏników obliczonych dla poszczególnych regionów do ɲrednich krajowych,
jak równie˓ dokonaſ porównaț pomiƯdzy poszczególnymi RGOK.
W roku 2015 wskaˏnik recyklingu odpadów odebranych i zebranych selektywnie dla kraju wyniósȒ 59,9%.
ZnaczŬce zró˓nicowanie wskaˏnika zaobserwowaſ mo˓na w przypadku poszczególnych frakcji odpadów.
Najwy˓szy poziom recyklingu odpadów odnotowano w przypadku frakcji szkȒo, do dalszego przetwarzania
przekazano 92,6% zebranych tego typu odpadów. Nieznacznie ni˓szy – o 1,2 p. proc. poziom recyklingu osiŬgniƯto
w odniesieniu do frakcji metal. Odzyskowi i dalszemu przetwarzaniu poddano w 2015 roku 88,3% odebranego i
zebranego papieru. W przypadku tworzyw sztucznych recyklingiem objƯtych zostaȒo ponad trzy czwarte
zebranych tego typu odpadów, zaɲ w przypadku frakcji odpadów biodegradowalnych – niespeȒna dwie trzecie.
PorównujŬc z wynikami uzyskanymi w ramach badania za rok 2015, w roku 2016 ogólny wskaˏnik recyklingu
odpadów dla kraju byȒ wy˓szy o 1,5 p. proc. (61,4%). Najwy˓szŬ dynamikƯ wskaˏnika odnotowano
w przypadku frakcji metal – wzrost wskaˏnika o 3,7 p. proc. – oraz odpadów biodegradowalnych – o 2,8 p. proc.
i papieru – o 2,4 p. proc.
Mapa 4.Wskaˏnik recyklingu odpadów ogóȒem wedȒug Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2015 r.

ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.
W województwie dolnoɲlŬskim utworzonych zostaȒo 6 Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Wskaˏnik recyklingu odpadów ogóȒem dla poszczególnych regionów wykazywaȒ znaczŬce zró˓nicowanie. W roku
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2015 najni˓szŬ jego wartoɲſ odnotowano w przypadku regionu póȒnocno-centralnego, tj. 65,6%, podczas gdy
dla regionu wschodniego wyniósȒ on 98,0%. W roku 2016 zró˓nicowanie miƯdzy regionami województwa
dolnoɲlŬskiego nie zmieniȒo siƯ. W gȒównej mierze przyczyniȒ siƯ do tego wynik odnotowany dla regionu
poȒudniowego, gdzie byȒ on wy˓szy o 7,9 p. proc. oraz ɲrodkowo-sudeckiego – o 10,2 p. proc. Nie odnotowano
natomiast wzrostu wskaˏnika dla regionu o najni˓szym dotychczas poziomie recyklingu ogóȒem, tj. póȒnocnocentralnego, zaɲ w przypadku regionu wschodniego wskaˏnik ten obni˓yȒ siƯ wobec roku 2015 o 3,1 p. proc.
Najwy˓sze wskaˏniki recyklingu dla poszczególnych regionów odnotowano dla frakcji metal. Podobnie jak
w roku 2015, równie˓ w 2016 w czterech spoɲród szeɲciu regionów recyklingiem objƯtych zostaȒo 100% zebranych
odpadów zaliczonych do tej frakcji, zaɲ dla pozostaȒych dwu wskaˏnik byȒ bliski tej wartoɲci.
W przypadku odpadów zakwalifikowanych do frakcji papier zestawienie danych z lat 2015 i 2016 przynosi
spadek wskaˏników dla piƯciu spoɲród szeɲciu RGOK. W najwy˓szym stopniu obni˓yȒ siƯ poziom recyklingu
w regionie wschodnim (o 14,3 p. proc.) oraz ɲrodkowo-sudeckim (o 6,4 p. proc.). Jedynie dla regionu zachodniego
odnotowano wzrost wskaˏnika (3,2 p. proc.). Poziom recyklingu odpadów zaliczonych do frakcji szkȒo w roku 2015
w poszczególnych RGOK województwa dolnoɲlŬskiego zawarȒ siƯ w przedziale od 86,4% (poȒudniowy) do 98,9%
(póȒnocno-centralny).
NajwiƯkszy
wzrost
wskaˏnika
w
porównaniu
z
rokiem
2015,
tj. o 11,7 p. proc. zaobserwowano dla regionu poȒudniowego. W przypadku regionu wschodniego w roku 2016
recyklingowi poddano 100% odebranych i zebranych odpadów szklanych, zaɲ dla regionów póȒnocnocentralnego oraz póȒnocnego i ɲrodkowo-sudeckiego odnotowano spadek wskaˏnika odpowiednio
o 6,8 p. proc., 2,1 p. proc. i 1,7 p. proc.
PorównujŬc z danymi dla roku 2015 w roku 2016 zaobserwowano wzrost wskaˏnika recyklingu odpadów
z frakcji tworzywa sztuczne w czterech RGOK. NajwiƯkszy przyrost – ponad 13 p. proc. dotyczyȒ regionów
ɲrodkowo-sudeckiego oraz wschodniego. W efekcie tego zró˓nicowanie wskaˏnika pomiƯdzy poszczególnymi
regionami województwa zmniejszyȒo siƯ z 38,6 p. proc. do 25,4 p. proc. W odró˓nieniu od wy˓ej analizowanych
wskaˏników, dla grupy odpadów z frakcji biodegradowalnych wskaˏniki odnotowane za rok 2016, w porównaniu
z poprzedzajŬcym go, ulegȒy obni˓eniu. Szczególnie drastyczny spadek poziomu recyklingu odnotowano
dla regionu póȒnocnego, gdzie odsetek odpadów poddanych recyklingowi zmniejszyȒ siƯ o 20,6 p. proc.
do poziomu 73,5%. Spadek wskaˏnika odnotowany w czterech innych rejonach zawieraȒ siƯ w przedziale
0,1 – 2,2 p. proc., zaɲ dla regionu zachodniego odnotowano jego wzrost o 2,1 p. proc. do poziomu 88,1%.
W województwie kujawsko-pomorskim wyró˓niono 6 Rejonów Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
W roku 2015 wskaˏnik recyklingu ogóȒem zawarȒ siƯ w przedziale od 31,9%. dla regionu wȒocȒawskiego do 82,2%
w regionie bydgosko-toruțskim. Jako niskŬ nale˓y równie˓ oceniſ jego wartoɲſ dla regionu inowrocȒawskiego,
gdzie recyklingowi poddano mniej ni˓ poȒowƯ odebranych i zebranych odpadów komunalnych. Na niskŬ wartoɲſ
wskaˏnika recyklingu ogóȒem w regionach wȒocȒawskim i inowrocȒawskim wpȒyw miaȒ przede wszystkim niski
poziom recyklingu odpadów biodegradowalnych, który w roku 2015 wyniósȒ 10,0% oraz 4,3%., zaɲ
w kolejnym roku zmniejszyȒ siƯ jeszcze odpowiednio o 0,8 p. proc. i 0,7 p. proc. W roku 2016 dla tego samego
regionu odnotowano najwy˓szŬ dynamikƯ wskaˏnika, który zwiƯkszyȒ siƯ o 20,8 p. proc. do poziomu 69,6%,
tj. znaczŬco powy˓ej ɲredniej wartoɲci dla kraju. W przypadku regionu wȒocȒawskiego wskaˏnik ogóȒem zwiƯkszyȒ
siƯ o 8,5 p. proc. W pozostaȒych czterech RGOK odnotowano spadek ogólnego poziomu recyklingu odpadów, w
tym najwiƯkszy, tj. o 6,7 p. proc. w regionie tucholsko-grudziŬdzkim. Relatywnie wysokie poziomy wskaˏnika
recyklingu notowano we wszystkich RGOK w odniesieniu do frakcji papier, recyklingowi poddano
od 88,1% do 100% odebranych i zebranych w analizowanym okresie tego typu odpadów. Równie wysokie
wskaˏniki odnotowano w przypadku frakcji szkȒo. Recyklingiem objƯto – w zale˓noɲci od regionu – od 90%
do 100% odebranych i zebranych w roku 2015 odpadów. W kolejnym roku wskaˏnik dla tej frakcji przekraczaȒ 95%,
tylko dla regionu lipnowsko-rypițskiego odbiegaȒ od tej wartoɲci (po spadku o 6,3 p. proc. wzglƯdem roku 2015).
Równie wysoki poziom wskaˏnika recyklingu notowano w odniesieniu do frakcji metale. Poza regionem
lipnowsko-rypițskim jego wartoɲſ przekraczaȒa 90%. W wymienionym RGOK odnotowano jednak jego znaczŬcŬ
poprawƯ – o ponad 18 p. proc. w stosunku do roku 2015. W efekcie powy˓szego w roku 2016 recyklingowi poddano
ponad trzy czwarte tego typu odpadów. Spadek wskaˏnika recyklingu odpadów z frakcji tworzywa sztuczne – w
porównaniu z rokiem 2015 – odnotowano w czterech z szeɲciu RGOK. Szczególnie wysokie spadki - o 25,0 oraz 9,4
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p. proc. dotyczyȒy regionów tucholsko-grudziŬdzkiego oraz bydgosko-toruțskiego. W efekcie tego recyklingiem
objƯtych zostaȒo niespeȒna trzy czwarte odpadów w pierwszym, oraz dwie trzecie w drugim
z nich. Obni˓eniu ulegȒ równie˓ wskaˏnik dla regionu cheȒmițsko-wŬbrzeskiego, gdzie do dalszego przetwarzania
przekazano zaledwie 38,2% odebranych i zebranych tworzyw sztucznych.
Mapa 5. Wskaˏnik recyklingu frakcji papier wedȒug Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2015 r.

ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego uwzglƯdnia funkcjonowanie 8 Regionów
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W roku 2015 dla poszczególnych regionów wskaˏnik recyklingu odpadów
ogóȒem zawieraȒ siƯ w przedziale od 51,7% (region CheȒm) do 81,8% (region BiaȒa Podlaska). W kolejnym roku dla
czterech regionów odnotowano spadek wskaˏnika. Podkreɲliſ nale˓y, i˓ w najwiƯkszŬ skalƯ spadku
– o 20,8 p. proc. odnotowano w przypadku regionu CheȒm, a wiƯc o najni˓szym dotychczas wskaˏniku. WpȒyw
na to miaȒ m.in. spadek poziomu recyklingu dla frakcji papier, który obni˓yȒ siƯ o 27,6 p. proc., jak równie˓ frakcji
odpadów biodegradowalnych o 3,2 p. proc., w wyniku czego wskaˏnik za rok 2016 wyniósȒ dla tej frakcji 6,7 %.
ZwiƯkszenie wskaˏnika recyklingu odpadów ogóȒem odnotowano w pozostaȒych czterech rejonach, w tym
najwiƯcej, tj. o 10,1 p. proc. w regionie Zamoɲſ. W gȒównej mierze przyczyniȒ siƯ do tego wzrost wskaˏnika
recyklingu dla frakcji papier, który zwiƯkszyȒ siƯ w analizowanym okresie o 47,6 p. proc. do poziomu 99,5%. WysokŬ
dynamikƯ wskaˏnika recyklingu odnotowano dla tego regionu równie˓ w odniesieniu do frakcji tworzywa sztuczne
– o 12,1 p. proc.
Drugim regionem, pod wzglƯdem poprawy ogólnego wskaˏnika recyklingu byȒ region PuȒawy. PorównujŬc
wskaˏniki z lat 2015 i 2016 dla poszczególnych frakcji odpadów region wyró˓nia wysoki wzrost wskaˏnika
dla frakcji szkȒo – o 18,7 p. proc., frakcji papier – o 6,9 p. proc., oraz obni˓enia o 7,3 p. proc. w przypadku frakcji
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metal. ZnaczŬcy spadek efektywnoɲci systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mierzony poziomem
recyklingu w przypadku województwa lubelskiego odnotowano dla regionu poȒudniowego. Na ogólny spadek
wskaˏnika o 5,6 p. proc. w gȒównej mierze zȒo˓yȒy siƯ ni˓sze ni˓ w 2015 roku wartoɲci wskaˏnika recyklingu tworzyw
sztucznych - o 7,5 p. proc. oraz – szczególnie – odpadów biodegradowalnych – o 25,6 p. proc.
Zmiany wskaˏnika recyklingu odpadów ogóȒem w latach 2015-2016 dla czterech wydzielonych RGOK
województwa lubuskiego - na tle wczeɲniej analizowanych regionów - sŬ stosunkowo niewielkie i zawierajŬ siƯ w
przedziale od – 3,1 do 3,2 p. proc. AnalizujŬc wartoɲci wskaˏnika wyró˓niſ nale˓y region centralny, gdzie pomimo
najwiƯkszego spadku poziomu recyklingu odpadów ogóȒem uksztaȒtowaȒ siƯ on na poziomie 96,5 %,
tj. wy˓szym o 30,1 p. proc. ni˓ ɲrednia wartoɲſ w kraju. W rejonie tym procesom recyklingu poddano 100%
odebranych i zebranych odpadów komunalnych z frakcji szkȒo, metal, tworzywa sztuczne, ponad 99% - papieru
oraz odpadów biodegradowalnych. Na zbli˓onym poziomie uksztaȒtowaȒy siƯ wskaˏniki dla regionu póȒnocnego
-powy˓ej 99% recyklingu papieru i tworzyw sztucznych, 100% recyklingu odpadów biodegradowalnych.
Dla pozostaȒych dwu regionów wskaˏniki recyklingu odpadów ogóȒem ksztaȒtowaȒy siƯ na nieco ni˓szych
poziomach (68,0% – 81,6%), jednak˓e nadal znacznie wy˓szych ni˓ ɲrednie wartoɲci dla kraju.
W województwie Ȓódzkim wydzielono cztery Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W przypadku
regionu pierwszego wskaˏnik recyklingu odpadów ogóȒem w roku 2016 wyniósȒ 81,9% i byȒ wy˓szy o 4,7 p. proc.
ni˓ rok wczeɲniej. W gȒównej mierze przyczyniȒ siƯ do tego wzrost poziomu recyklingu szkȒa - o 9,6 p. proc. Mimo
tak znaczŬcego wzrostu, jego poziom byȒ jednak nadal znaczŬco ni˓szy ni˓ ɲrednia wartoɲſ wskaˏnika dla kraju.
Znacznie wy˓szŬ wartoɲſ, o 18,4 p. proc. w porównaniu ze ɲredniŬ dla Polski, odnotowano dla frakcji odpadów
biodegradowalnych. Najni˓szy poziom recyklingu odpadów ogóȒem odnotowano dla regionu drugiego. Wskaˏnik,
po obni˓eniu o 3,3 p. proc. w stosunku do roku 2015, wyniósȒ zaledwie 44,7%. W gȒównej mierze przyczyniȒ siƯ do
tego wynik odnotowany dla frakcji biodegradowalne – w roku 2016 recyklingowi poddano niespeȒna jedna
czwarta odebranych i zebranych tego typu odpadów. Region trzeci charakteryzuje stosunkowo niski w
porównaniu z pozostaȒymi regionami województwa i kraju – poziom recyklingu papieru (69,5%), szkȒa (83,2%) oraz
tworzyw sztucznych (52,2%), co istotne, wartoɲci te byȒy znaczŬco ni˓sze ni˓ notowane rok wczeɲniej. Nadal
poni˓ej 40% odpadów komunalnych odebranych i zebranych w regionie czwartym poddawano procesom
recyklingu, mimo 100% recyklingu frakcji papier, szkȒo, metal i tworzywa sztuczne.
Plan Gospodarki Odpadami Województwa MaȒopolskiego uwzglƯdnia funkcjonowanie 4 Rejonów
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. OceniajŬc efektywnoɲſ systemu przez pryzmat wskaˏników recyklingu
odpadów, najni˓szŬ charakteryzuje siƯ region zachodni. Wskaˏnik ogóȒem uksztaȒtowaȒ siƯ w analizowanych
latach poni˓ej poziomu 50 pkt. W trzech spoɲród analizowanych regionów wskaˏnik recyklingu ogóȒem w roku
2016 w porównaniu do roku poprzedniego zwiƯkszyȒ siƯ od 1,2 p. proc. do 5,4 p. proc., zaɲ czwartym –
w minimalnym tylko stopniu zmniejszyȒ siƯ – o 0,1 p. proc. Z analizy danych dla poszczególnych frakcji odpadów
wynika, i˓ w gȒównej mierze przyczynŬ takiego stanu rzeczy jest bardzo niski - poni˓ej 20,0% – poziom recyklingu
odpadów
biodegradowalnych.
Wartoɲci
wskaˏników
dla
pozostaȒych
frakcji
nie
odbiegajŬ
od ɲrednich wartoɲci notowanych dla kraju.
Zarówno w roku 2015, jak i 2016 wy˓sze wartoɲci wskaˏników recyklingu charakteryzowaȒy region tarnowski,
gdzie odnotowano wzrost, dla wszystkich spoɲród analizowanych frakcji odpadów, szczególnie
dla biodegradowalnych – o 6,1 p. proc. oraz papieru – o 8,6 p. proc.
W dwu regionach województwa mazowieckiego w analizowanym okresie odnotowano wzrost wskaˏnika
recyklingu odpadów ogóȒem. Notowany wzrost wskaˏnika dla regionu radomskiego byȒ stosunkowo niewielki –
poni˓ej 2 p. proc. Pomimo znaczŬcego – o 7,3 p. proc. wzrostu wskaˏnika w regionie warszawskim, nadal
recyklingiem obejmowano mniej ni˓ poȒowƯ odebranych i zebranych odpadów komunalnych. W przypadku
regionów ciechanowskiego, ostroȒƯcko-siedleckiego i pȒockiego notowane w roku 2016 wskaˏniki ogóȒem byȒy
ni˓sze ni˓ rok wczeɲniej odpowiednio o 7,8 p. proc., 1,9 p. proc., oraz 8,3 p. proc. Podkreɲlenia wymaga równie˓
fakt spadku efektywnoɲci systemu przetwarzania odpadów komunalnych w odniesieniu do frakcji tworzywa
sztuczne, gdzie wskaˏniki w roku 2016 dla czterech regionów byȒy ni˓sze ni˓ rok wczeɲniej – nawet o 13,9 p. proc.
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Spoɲród czterech wyznaczonych Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi województwa opolskiego
dla dwu wskaˏniki recyklingu odpadów ogóȒem notowane za rok 2016 byȒy ni˓sze ni˓ za rok 2015. W przypadku
regionu poȒudniowo-zachodniego omawiany wskaˏnik obni˓yȒ siƯ o 2,0 p. proc. do poziomu 38,6%. Pomimo
wzrostu o 4,4 p. proc. nadal ponad poȒowa odpadów komunalnych odebranych i zebranych w regionie
poȒudniowo-wschodnim nie podlegaȒa procesom recyklingu. Na tym tle pozytywnie wyró˓niaȒ siƯ region
centralny, w odniesieniu do którego wskaˏniki dla frakcji papier, szkȒo, metal, tworzywa sztuczne przekraczaȒy
poziom 90%. W przypadku regionów województwa opolskiego na uwagƯ zasȒuguje fakt, i˓ w trzech z czterech
regionów recyklingowi poddawanych jest 100% odebranych i zebranych odpadów z frakcji metal, jak równie˓
wysoki – przekraczajŬcy 96% wskaˏnik recyklingu dla szkȒa oraz ponad 91% – dla papieru.

Mapa 6. Wskaˏnik recyklingu frakcji szkȒo wedȒug Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2015 r.

ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.

W województwie podkarpackim wydzielonych zostaȒo szeɲſ Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Ogólny wskaˏnik recyklingu odpadów dla ka˓dego z nich zawieraȒ siƯ w przedziale od 46,6%
do 80,0% w roku 2015 oraz od 46,2% do 78,4% dla roku 2016. Dla czterech z regionów w roku 2016 odnotowano
wskaˏniki ni˓sze, ni˓ te notowane rok wczeɲniej. W najwiƯkszym stopniu poziom recyklingu obni˓yȒ siƯ dla regionu
zachodniego – o 5,6 p. proc. Pomimo znaczŬcych wzrostów wskaˏnika dla frakcji szkȒo – o 13,5 p. proc. oraz
tworzywa sztuczne – o 12,8 p. proc., poni˓ej 50,0% wszystkich odpadów odebranych i zebranych
w regionie centralnym w roku 2016 poddano recyklingowi. Po wzroɲcie o 4,5 p. proc. wskaˏnik recyklingu odpadów
ogóȒem dla regionu poȒudniowo-zachodniego nieznacznie tylko przekroczyȒ 50%. Szczególnie niski,
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w porównaniu z pozostaȒymi regionami województwa, jak i ɲrednim poziomem dla kraju, odnotowano wskaˏnik
recyklingu dla frakcji tworzywa sztuczne – zaledwie 36,8%. Ni˓sze poziomy recyklingu odnotowano równie˓
dla frakcji odpady biodegradowalne, w czterech regionach nie osiŬgnŬȒ 60%.

ZnaczŬce zmiany wskaˏnika recyklingu odpadów ogóȒem w roku 2016 w porównaniu z rokiem 2015
obserwowano w przypadku regionów GOK województwa podlaskiego. W trzech spoɲród czterech wyznaczonych
przez sejmik województwa regionach jego wartoɲſ obni˓yȒa siƯ: od 3,3 p. proc. w regionie wschodnim
do 7,1 p. proc. w regionie centralnym. W efekcie powy˓szego w ostatnim z wymienionych recyklingowi poddano
niespeȒna 40% odebranych i zebranych odpadów komunalnych. Na uwagƯ zasȒuguje fakt, i˓ w przypadku
regionów województwa podlaskiego odnotowano wysoki poziom recyklingu odpadów z frakcji biodegradowalne,
w trzech regionach przekracza on o blisko 30 punktów procentowych ɲredni poziom dla kraju, tylko w regionie
zachodnim ksztaȒtujŬc siƯ na poziomie nieznacznie ni˓szym od tej wartoɲci. Jedynym regionem województwa
podlaskiego, gdzie odnotowano wzrost wartoɲci wskaˏnika recyklingu ogóȒem byȒ region poȒudniowy. W roku
2016 poddano recyklingowi 73,3% odebranych i zebranych tam odpadów komunalnych, tj. 6,6 p. proc. wiƯcej ni˓
rok wczeɲniej. Procesom odzysku poddano m.in. o 12,1 p. proc. wiƯcej odpadów z frakcji tworzywa sztuczne oraz
o 17,2 p. proc. – metale.
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzglƯdnia istnienie siedmiu Regionów
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W oparciu o wyniki analizy danych pozyskanych w toku badania stwierdziſ
mo˓na, i˓ poziom gospodarowania odpadami komunalnymi jest znacznie zró˓nicowany. W roku 2015 ogólny
wskaˏnik recyklingu odpadów komunalnych dla poszczególnych regionów zawieraȒ siƯ w przedziale
od 37,3% dla regionu SzadóȒki, do poziomu 87,9% wyznaczonego przez region Eko-dolina. Na koniec roku 2016 w
przypadku trzech regionów odnotowano znaczŬcy jego spadek – ponad 3,3 p. proc., dla dwu kolejnych – jego
wartoɲſ nieznacznie tylko zmniejszyȒa siƯ (o mniej ni˓ 1 p. proc.), zaɲ w przypadku pozostaȒych dwu – wskaˏnik
zwiƯkszyȒ siƯ o ponad 3,0 p. proc.
Znacznie powy˓ej poziomu krajowego, tj. o 30,1 p. proc. uksztaȒtowaȒ siƯ wskaˏnik recyklingu odpadów
ogóȒem dla regionu Eko-dolina. Wartoɲci wskaˏnika znaczŬco wy˓sze ni˓ ɲrednie dla kraju uzyskano dla frakcji
papier, metal oraz biodegradowalne. Jednoczeɲnie dla trzech innych regionów dane za rok 2016 wskazywaȒy,
i˓ mniej ni˓ poȒowƯ odebranych i zebranych tam odpadów komunalnych poddano procesom recyklingu.
W regionie poȒudniowym zmniejszyȒa siƯ efektywnoɲſ recyklingu w odniesieniu do frakcji papier
– o 15,9 p. proc., szkȒo – o 16,2 p. proc. oraz tworzywa sztuczne – o 6,9 p. proc. CharakterystycznŬ cechŬ regionów
województwa pomorskiego jest niski poziom recyklingu tworzyw sztucznych, od 54,4% do 84,4%, oraz znacznie
poni˓ej ɲredniej dla kraju poziom recyklingu osiŬgniƯty w wiƯkszoɲci regionów dla frakcji metale.

39

Mapa 7. Wskaˏnik recyklingu frakcji metal wedȒug Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2015 r.

ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.
W województwie ɲlŬskim w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydzielono
cztery Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi. PorównujŬc wskaˏniki uzyskane w toku badania dla innych
województw stwierdziſ mo˓na, w i˓ ich zró˓nicowanie jest mniejsze. Dla dwu spoɲród nich wskaˏnik recyklingu
odpadów ogóȒem oscyluje wokóȒ 50%, dla pozostaȒych dwu – przekracza 70%. W roku 2015 najwy˓szym
wskaˏnikiem recyklingu ogóȒem charakteryzowaȒ siƯ region czwarty, jednak w kolejnym roku wskaˏnik ten obni˓yȒ
siƯ o 5,7 p. proc. JednŬ z przyczyn takiego stanu rzeczy byȒ ni˓szy ni˓ rok wczeɲniej poziom recyklingu papieru o 2,8 p. proc., oraz nieznacznie – odpadów biodegradowalnych. W przypadku trzech pozostaȒych regionów
wskaˏnik recyklingu odpadów ogóȒem odnotowany w roku 2016 byȒ wy˓szy o 2,1 – 3,3 p. proc. We wszystkich
regionach odnotowano wy˓szy, wzglƯdem ɲrednich wartoɲci w kraju, poziom recyklingu odpadów
biodegradowalnych i metali.
W województwie ɲwiƯtokrzyskim funkcjonowaȒo szeɲſ Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Ogólny wskaˏnik recyklingu odpadów komunalnych za rok 2015 dla poszczególnych regionów zawieraȒ siƯ
w przedziale od 17,1% (region drugi) do 68,7% (region piŬty). W roku 2016, w porównaniu z poprzednim,
w regionie pierwszym odnotowano spadek wskaˏnika ogóȒem o 2,1 p. proc. Pomimo wzrostu wskaˏnika recyklingu
frakcji metal o 21,2 p. proc. nadal jego poziom byȒ dwukrotnie ni˓szy ni˓ ɲrednio w kraju. W roku 2016 recyklingowi
poddano w tym regionie 100% odebranych i zebranych odpadów biodegradowalnych. Jednoczeɲnie znaczŬco
obni˓yȒa siƯ wartoɲſ wskaˏnika dla frakcji papier – o 16,4 p. proc. W przypadku pozostaȒych piƯciu regionów w
roku 2016 odnotowano wzrost wskaˏnika recyklingu odpadów ogóȒem od 1,2 do 13,6 p. proc. Jako
charakterystycznŬ cechƯ dla regionów tego województwa wskazaſ nale˓y du˓Ŭ zmiennoɲſ wskaˏników dla
poszczególnych frakcji odpadów. W przypadku frakcji metal zaobserwowane ró˓nice pomiƯdzy wskaˏnikami
recyklingu w roku 2016 i 2015 zawierajŬ siƯ w przedziale od – 35,4 p. proc. (region drugi) do 26,4 p. proc. (region
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czwarty); w przypadku frakcji papier – od -16,4 (region pierwszy) do 43,3 p. proc. (region szósty). PrzekȒada siƯ to
równie˓ na wysokie zró˓nicowanie wskaˏników wg frakcji pomiƯdzy regionami. W roku 2016 wskaˏnik dla frakcji
metal dla regionu trzeciego byȒ ponad dwukrotnie wy˓szy ni˓ w regionie pierwszym i piŬtym. Równie
niekorzystnie wypada porównanie wskaˏników dla regionów województwa ɲwiƯtokrzyskiego z ich
odpowiednikami dla kraju. Papier, szkȒo, tworzywa sztuczne - wskaˏniki recyklingu dla tych frakcji we wszystkich
regionach ksztaȒtujŬ siƯ znacznie poni˓ej ich wartoɲci dla kraju.
Mapa 8. Wskaˏnik recyklingu frakcji tworzywa sztuczne wedȒug Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w 2015 r.

ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.
Region wschodni województwa warmițsko-mazurskiego wyró˓nia siƯ na tle pozostaȒych jego regionów,
jak i kraju. Zarówno w roku 2015 jak i 2016 recyklingowi poddano wszystkie odpady komunalne odebrane
i zebrane w tym regionie. Wyró˓nia go równie˓ fakt, i˓ wartoɲſ wskaˏnika recyklingu, w odró˓nieniu
od pozostaȒych regionów nie zmniejszyȒ siƯ. PomiƯdzy rokiem 2015 i 2016 wartoɲſ wskaˏnika recyklingu odpadów
ogóȒem zmniejszyȒa siƯ od 5,2 p. proc. a˓ do 22,3 p. proc. W regionie centralnym poziom recyklingu odpadów z
frakcji tworzywa sztuczne obni˓yȒ siƯ o 18,6 p. proc. do poziomu 38,4%, tj. dwukrotnie ni˓szego ni˓ ɲrednia jego
wartoɲſ dla kraju, zaɲ dla frakcji biodegradowalne – o 12,8 p. proc. do poziomu czterokrotnie ni˓szego ni˓ krajowy.
Ogólny wskaˏnik recyklingu odpadów komunalnych w przypadku dwu pozostaȒych regionów zmniejszyȒ siƯ w
analizowanym okresie o ponad 10 p. proc.
W przypadku regionów województwa warmițsko-mazurskiego odnotowano szczególnie wysokie
zró˓nicowanie wskaˏników wg frakcji, w przypadku odpadów biodegradowalnych – ró˓nica pomiƯdzy
maksymalnŬ i minimalnŬ jego wartoɲciŬ wyniosȒa 85 p. proc., dla frakcji tworzywa sztuczne – 62 p. proc.
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Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami w Województwie Wielkopolskim utworzono dziesiƯſ Regionów
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W analizie danych pozyskanych w toku badania wyró˓nia siƯ region piŬty,
w którym recyklingiem objƯto 100% odebranych i zebranych w latach 2015-2016 odpadów komunalnych. Ogólne
wskaˏniki uzyskane dla oɲmiu z dziewiƯciu pozostaȒych regionów ksztaȒtowaȒy siƯ na poziomie wy˓szym ni˓
ɲrednia wartoɲſ dla kraju. Tylko w przypadku regionu drugiego – osiŬgniƯto poziom recyklingu odpadów ogóȒem
ni˓szy. W przypadku siedmiu z analizowanych regionów dla frakcji metal uzyskano wskaˏniki
na poziomie 100%, w jednym – równy wartoɲci dla Polski, w dwu pozostaȒych – tylko nieznacznie ni˓sze od tej
wartoɲci. Równie˓ osiŬgane poziomy recyklingu w przypadku frakcji papier w oɲmiu z dziesiƯciu rejonów byȒy
wy˓sze ni˓ wartoɲſ ɲrednia. NajwiƯksze zró˓nicowanie wskaˏnika recyklingu odnotowano dla frakcji odpady
biodegradowalne, gdzie dla regionu drugiego wyniósȒ on w roku 2016 1,4% wobec 100 % w regionie piŬtym.
Mapa 9. Wskaˏnik recyklingu frakcji odpady biodegradowalne wedȒug Regionów Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w 2015 r.

ľródȒo: obliczenia wȒasne na podstawie wyników formularza IOK.
Wskaˏniki recyklingu odpadów ogóȒem dla czterech regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w województwie zachodniopomorskim w latach 2015-2016 ksztaȒtowaȒy siƯ na poziomie powy˓ej ɲrednich
wartoɲci dla kraju. Poza regionem koszalițskim, gdzie wskaˏnik obni˓yȒ siƯ o 1,0 p. proc., w pozostaȒych trzech
regionach odnotowano jego wzrost, w tym najwiƯkszy dla regionu CZGRXXI – o 15,0 p. proc. CharakterystycznŬ
cechŬ regionów województwa zachodniopomorskiego jest wysoki – wy˓szy lub równy ɲredniej krajowej poziom
recyklingu odpadów z frakcji papier, szkȒo, metal. Poza regionem koszalițskim, gdzie w stosunku do roku 2015
odnotowano spadek wskaˏnika o 10,5 p. proc., wskaˏniki wy˓sze ni˓ w kraju odnotowano w odniesieniu
do frakcji tworzywa sztuczne.
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2. Metodologia badania
2.1. Podstawy prawne gospodarki odpadami komunalnymi
WedȒug ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 roku, poz. 1289), gospodarka odpadami komunalnymi nale˓y do obowiŬzkowych zadaț wȒasnych gminy,
chocia˓ mo˓e wykonywaſ je tak˓e zwiŬzek gmin. Ustawa okreɲla zadania gminy i obowiŬzki wȒaɲcicieli
nieruchomoɲci w zakresie utrzymania czystoɲci i porzŬdku, warunki odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych oraz udzielania zezwoleț na ɲwiadczenie tego typu usȒug. Ustawa stanowi wdro˓enie dyrektywy
Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skȒadowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1,
z póˏn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228). W sprawach dotyczŬcych postƯpowania
z odpadami komunalnymi, lecz nieuregulowanych w ustawie, stosuje siƯ przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z póˏn. zm.).
W 2013 r. gmina staȒa siƯ podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkƯ odpadami komunalnymi i niejako ich
wȒaɲcicielem (ustawa z 25 stycznia 2013 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach
Dz. U. z 2013 roku, poz. 228). GospodarkƯ odpadami komunalnymi ukierunkowano wówczas na osiŬganie korzyɲci
ogólnospoȒecznych: zmniejszenie udziaȒu odpadów deponowanych na skȒadowiskach, organizacjƯ selektywnej
zbiórki odpadów „u ˏródȒa” ich powstawania oraz recykling i odzyskiwanie surowców wtórnych.
W gospodarce odpadami komunalnymi gmina peȒni funkcje: organizacyjnŬ, informacyjnŬ, regulacyjnŬ
i kontrolnŬ, a tak˓e operacyjnŬ, gdy jednostki stanowiŬce wȒasnoɲſ gminy odbierajŬ odpady komunalne.
Obejmuje ona systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich wȒaɲcicieli nieruchomoɲci oraz
zapewnia budowƯ, utrzymanie i eksploatacjƯ, wȒasnych lub wspólnych z innymi gminami, regionalnych instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych, gdy obowiŬzek budowy tego rodzaju instalacji wynika
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Gmina tworzy system selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, który obejmuje frakcje, tj.: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkȒo, i odpady ulegajŬce
biodegradacji. Gmina jest zobowiŬzana utworzyſ przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, przy czym mo˓e to zrobiſ sama lub wspólnie z innŬ gminŬ czy gminami. Punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych sȒu˓Ŭ gromadzeniu papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkȒa, a
tak˓e przeterminowanych leków i chemikaliów, zu˓ytych baterii i akumulatorów, zu˓ytego sprzƯtu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zu˓ytych opon, odpadów zielonych oraz
komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Podmiot odbierajŬcy odpady komunalne jest zobowiŬzany do: osiŬgniƯcia w danym roku okreɲlonego
poziomu recyklingu odebranych odpadów komunalnych, przygotowania ich do ponownego u˓ycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajŬcych biodegradacji i przekazanych
do skȒadowania. Zgodnie z ustawŬ o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach, odpowiadajŬ one za efekty
w gospodarce odpadami komunalnymi, przy czym miary postƯpu w tego typu gospodarce okreɲlono
w rozporzŬdzeniach Ministra îrodowiska: z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego u˓ycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.
676) oraz z 25 maja 2012 roku dotyczŬcym ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajŬcych biodegradacji
przekazywanych do skȒadowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U.
z 2012 r. poz. 676).
Gmina prowadzi dziaȒania informacyjne dotyczŬce gospodarki odpadami komunalnym. Na stronie
internetowej udostƯpnia informacje o: podmiotach odbierajŬcych odpady komunalne i miejscach ich
zagospodarowania, poziomach recyklingu osiŬgniƯtych przez gminƯ, przygotowaniu odpadów do ponownego
u˓ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegajŬcych biodegradacji
i przekazanych do skȒadowania. Gmina udostƯpnia informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów
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komunalnych i prowadzi ewidencjƯ umów ich odbierania w celu kontroli wykonywania przez wȒaɲcicieli
nieruchomoɲci i przedsiƯbiorców obowiŬzków wynikajŬcych z ustawy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mo˓e
zobowiŬzaſ podmiot odbierajŬcy odpady komunalne bŬdˏ prowadzŬcy regionalnŬ instalacjƯ ich przetwarzania,
do okazania dokumentów sporzŬdzanych na potrzeby ewidencji odpadów, potwierdzajŬcych osiŬgniƯcie
okreɲlonych poziomów recyklingu czy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajŬcych biodegradacji i
przekazanych do skȒadowania.

2.2.Sprawozdawczoɲſ i analizy gospodarki odpadami komunalnymi obowiŬzki ustawowe
Zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach podmiot odbierajŬcy odpady
komunalne jest zobowiŬzany do sporzŬdzania póȒrocznych sprawozdaț, które przekazuje wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta do koțca miesiŬca nastƯpujŬcego po póȒroczu, którego dotyczŬ. W celu ujednolicenia
sprawozdaț Minister wȒaɲciwy do spraw ɲrodowiska okreɲliȒ w rozporzŬdzeniu ich wzór (rozporzŬdzenie Ministra
îrodowiska z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów sprawozdaț o odebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystoɲciach ciekȒych oraz realizacji zadaț z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi).
Sprawozdanie „podmiotu odbierajŬcego odpady komunalne od wȒaɲcicieli nieruchomoɲci”, powinno
zawieraſ informacje o masie:





poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w tym ulegajŬcych biodegradacji, oraz sposobie
ich zagospodarowania, ze wskazaniem instalacji, do których zostaȒy przekazane,
przeznaczonych do skȒadowania pozostaȒoɲci z sortowania odpadów i ich mechaniczno-biologicznego
przetwarzania,
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkȒa, przygotowanych do ponownego u˓ycia
i poddanych recyklingowi,
komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przygotowanych do ponownego u˓ycia,
poddanych recyklingowi bŬdˏ innym procesom odzysku.

Podmiot odbierajŬcy odpady komunalne podaje liczbƯ wȒaɲcicieli nieruchomoɲci, od których odebraȒ
odpady komunalne. Do wy˓ej wymienionego sprawozdania doȒŬcza wykaz wȒaɲcicieli nieruchomoɲci, z którymi w
okresie objƯtym sprawozdaniem zawarȒ umowy na odbieranie odpadów komunalnych. ZaȒŬcza tak˓e wykaz
wȒaɲcicieli nieruchomoɲci, z którymi umowy o odbiór odpadów komunalnych ulegȒy rozwiŬzaniu lub wygasȒy.
W wykazach zamieszcza siƯ imiƯ i nazwisko bŬdˏ nazwƯ i adres wȒaɲciciela nieruchomoɲci, adres nieruchomoɲci
oraz w razie rozwiŬzania umowy, informacjƯ do kiedy obowiŬzywaȒa (Ustawa o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku
w gminach). Od 1 stycznia 2017 r. podmiot odbierajŬcy odpady komunalne jest zobowiŬzany zawrzeſ
w sprawozdaniu tak˓e informacje o osiŬgniƯtych poziomach recyklingu, odpadach przygotowanych
do ponownego u˓ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegajŬcych
biodegradacji i przekazanych do skȒadowania.
Z kolei podmiot prowadzŬcy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyȒŬczeniem gminy,
jest zobowiŬzany do sporzŬdzania rocznych sprawozdaț „podmiotu prowadzŬcego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych”, które przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Tego typu
sprawozdanie zawiera informacje o masie:
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poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym ulegajŬcych biodegradacji
oraz sposobie ich zagospodarowania, ze wskazaniem instalacji, do których zostaȒy przekazane,
pozostaȒoɲci powstaȒych z sortowania zebranych odpadów komunalnych, przeznaczonych
do skȒadowania,




odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkȒa przygotowanych do ponownego u˓ycia
i recyklingu,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych bƯdŬcych odpadami komunalnymi, przygotowanych
do ponownego u˓ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

Podmiot prowadzŬcy regionalnŬ instalacjƯ przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacjƯ
przewidzianŬ do zastƯpczej obsȒugi regionu jest równie˓ zobowiŬzany przekazaſ informacjƯ na sprawozdaniu
o odpadach przekazanych mu przez przedsiƯbiorcƯ lub gminƯ, które poddaȒ procesowi przygotowania
do ponownego u˓ycia, recyklingu lub przekazaȒ w tym celu innemu przedsiƯbiorstwu. Informacja o odpadach
z danej gminy zawiera dane o: rodzajach i masie papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkȒa i odpadów
budowlanych i rozbiórkowych poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego u˓ycia
lub przekazanych w tym celu przedsiƯbiorstwu ze wskazaniem procesu odzysku, któremu zostaȒ poddany odpad.
Podmiot prowadzŬcy regionalnŬ instalacjƯ przetwarzania odpadów przekazuje tak˓e informacjƯ o masie
wytworzonych i poddanych skȒadowaniu pozostaȒoɲci z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych (Ustawa o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach). Jeɲli sprawozdanie jest
sporzŬdzone nierzetelnie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa podmiot, który je przekazaȒ do jego
uzupeȒnienia lub poprawienia (Ustawa o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach).
Informacja o masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego u˓ycia
oraz poddanych odzyskowi mo˓e byſ podana jako iloczyn ɲredniego procentowego wskaˏnika osiŬgniƯtego w
danej instalacji (recyklingu, przygotowania do ponownego u˓ycia lub odzysku) i ȒŬcznej masy odpadów
komunalnych. Informacja o masie pozostaȒoɲci z sortowania i pozostaȒoɲci mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych poddanych skȒadowaniu, mo˓e zaɲ stanowiſ iloczyn ɲredniego
procentowego wskaˏnika osiŬgniƯtego w danej instalacji dla poddanych skȒadowaniu pozostaȒoɲci
z sortowania odpadów komunalnych lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz
ȒŬcznej masy odpadów komunalnych (Ustawa o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach).
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest natomiast zobowiŬzany do sporzŬdzania rocznego sprawozdania
„Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta/ZwiŬzku MiƯdzygminnego z realizacji zadaț z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi”, z realizacji zadaț z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. SkȒada je
marszaȒkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ɲrodowiska. Sprawozdanie (ewidencja)
zawiera informacje o:







masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy oraz sposobie
ich zagospodarowania ze wskazaniem instalacji, do których zostaȒy przekazane,
punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych i masie odpadów w nich zebranych
oraz o sposobie ich zagospodarowania, ze wskazaniem instalacji, do których zostaȒy przekazane,
masie pozostaȒoɲci z sortowania i pozostaȒoɲci mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
przeznaczonych do skȒadowania, powstaȒych z odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy,
osiŬgniƯtych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego u˓ycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegajŬcych biodegradacji przekazanych
do skȒadowania,
liczbie wȒaɲcicieli nieruchomoɲci, od których zostaȒy odebrane odpady komunalne.

Sprawozdanie w formie papierowej jest przekazywane marszaȒkowi województwa. MarszaȒek województwa
i wojewódzki inspektor ochrony ɲrodowiska weryfikujŬ dane zawarte w dostarczonych im sprawozdaniach.
Gdy zostaȒy sporzŬdzone nierzetelnie, marszaȒek wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
do uzupeȒnienia lub poprawienia okreɲlonego sprawozdania. MarszaȒek województwa jest zaɲ obowiŬzany
do sporzŬdzania zbiorczego rocznego sprawozdania z realizacji zadaț z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi na obszarze danego województwa. Sprawozdanie w formie papierowej przekazuje ministrowi
wȒaɲciwemu do spraw ɲrodowiska.
Na podstawie sprawozdaț podmiotów odbierajŬcych odpady komunalne, sprawozdaț podmiotów
prowadzŬcych punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rocznego sprawozdania z realizacji zadaț
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z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i innych danych wpȒywajŬcych na koszty systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporzŬdza analizƯ stanu
gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza (której jednolity wzór nie jest okreɲlony) dotyczy mo˓liwoɲci
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostaȒoɲci z sortowania
i pozostaȒoɲci mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych
do skȒadowania, potrzeb inwestycyjnych zwiŬzanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz kosztów
odbierania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Tego rodzaju analiza obejmuje tak˓e
liczbƯ mieszkațców i liczbƯ wȒaɲcicieli nieruchomoɲci, którzy nie zawarli umowy o odbiór odpadów, iloɲſ
odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy oraz iloɲſ zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych odbieranych z terenu gminy i pozostaȒoɲci powstajŬcych z przetwarzania odpadów komunalnych, z ich
sortowania
i
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania,
które
sŬ
przeznaczone
do skȒadowania. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi, którŬ sporzŬdza siƯ do dnia 30 kwietnia
za poprzedni rok, jest podawana do wiadomoɲci publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
okreɲlonego urzƯdu gminy (Ustawa o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach).

2.3.ZaȒo˓enia i zakres badania
ZaȒo˓eniem projektu byȒo opracowanie metod wyliczenia na poziomie gmin (NTS 5) nastƯpujŬcych
wskaˏników:




przedsiƯbiorstw realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych,
efektywnoɲci kosztowej usȒug odebranych odpadów komunalnych.

Zaplanowano równie˓ wyliczenie wskaˏników recyklingu odpadów w podziale na frakcje (papier, szkȒo, metal,
tworzywa sztuczne, biodegradowalne) na poziomie Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK).
ZaȒo˓ono opracowanie metodologii, która umo˓liwi w nastƯpnych latach dostƯp do danych potrzebnych do
obliczeț proponowanych wskaˏników, aby instytucje obecnie sporzŬdzajŬce wȒasne wskaˏniki, mogȒy korzystaſ
z metody i ˏródeȒ informacji opracowanych przez statystykƯ publicznŬ. W projekcie przyjƯto zatem,
˓e efekty pracy badawczej bƯdŬ trwaȒe i umo˓liwiŬ stosowanie ciŬgȒego badania peȒnego i analizƯ szeregów
czasowych oraz wyliczanie wskaˏników strukturalnych w gospodarce odpadami komunalnymi. Sposób wyliczania
zaplanowanych wskaˏników na podstawie rzeczywistych danych, oparto na opracowanej wȒasnej metodzie.
Zakres przedmiotowy pracy obejmowaȒ:
-
-
-
-
-
-
-

liczbƯ jednostek wpisanych do RDR w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
liczbƯ podmiotów odbierajŬcych odpady komunalne z nieruchomoɲci zamieszkanych
i niezamieszkanych,
liczbƯ wȒaɲcicieli nieruchomoɲci, od których zostaȒy odebrane odpady,
iloɲſ odpadów odebranych w podziale na nieruchomoɲci zamieszkane i niezamieszkane,
koszty poniesione na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych,
koszty poniesione na odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych,
iloɲſ odpadów odebranych i zebranych selektywnie oraz przygotowanych do ponownego u˓ycia
i poddanych recyklingowi w ramach poszczególnych frakcji odpadów.

Obecnie nie sŬ wyliczane wskaˏniki efektywnoɲci kosztowej gospodarki odpadami komunalnymi
oraz recyklingu odpadów komunalnych na poziomie RGOK.
Dane niezbƯdne do wyliczenia proponowanych wskaˏników zostaȒy pozyskane za pomocŬ formularza
„IOK - Informacje o odpadach komunalnych” (zaȒŬcznik nr 2). Wymienione informacje pozyskano od gmin,
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co umo˓liwiȒo agregowanie danych i wyliczanie wskaˏników w granicach gmin oraz wskaˏników recyklingu
wybranych frakcji odpadów dla obszarów RGOK.
Zakres czasowy pracy badawczej obejmowaȒ lata 2015 i 2016.
Zakres terytorialny pracy dotyczyȒ opracowania ogólnopolskich danych na poziomie gmin oraz Regionów
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w warunkach organizacyjnych 2015 roku.
W pracy badawczej zastosowano metody pozyskania danych w formie ankiety (etap I) oraz formularza
sprawozdawczego (etap II) oraz zastosowano nomenklaturƯ ustaw zaprezentowanych w rozdziaȒach 3.1 i 3.2.

2.4.Ocena przydatnoɲci ewidencji gmin do wyliczania zaplanowanych
wskaˏników
W I etapie projektu w celu oceny ewidencji odpadów komunalnych, które prowadzŬ gminy, do 500 z nich
wysȒano za poɲrednictwem poczty wykonanŬ w formie papierowej ankietƯ „Ewidencja odpadów komunalnych”,
zawierajŬcŬ pytania opracowane przez zespóȒ badawczy projektu. Wyboru badanych gmin dokonano w sposób
losowy. PrzyjƯto sposób losowania warstwowego. Badaniem ankietowym objƯto 20% wszystkich gmin z ka˓dej
warstwy przy czym warstwy obejmowaȒy gminy wedȒug liczby mieszkațców, w podziale na miejskie, wiejskie
i miejsko-wiejskie. W warstwie gmin do 40 tys. osób próba wyniosȒa 21%, w przedziale 40001-120 tys. osób 19% i
powy˓ej 120 tys. osób. 20%
Tabl. 1. Struktura próby badania ankietowego wedȒug warstw
PrzedziaȒy wedȒug liczby
mieszkațców

Liczba wylosowanych jednostek wedȒug rodzajów gmin
miejskie

miejsko-wiejskie

wiejskie

do 40000

31

115

317

40001 - 120000

19

4

-

120001 - 200000

5

-

-

200001 - 700000

6

-

-

powy˓ej 700000

3

-

-

ľródȒo: opracowanie wȒasne.

Wylosowane gminy byȒy równomiernie rozȒo˓one w przestrzeni Polski, a zatem badanŬ próbƯ mo˓na uznaſ
jako reprezentatywnŬ. Na ankietƯ odpowiedziaȒo 461 gmin, tj. 92,2% jednostek badanej zbiorowoɲci. W czterech
województwach, kujawsko-pomorskim, Ȓódzkim, ɲwiƯtokrzyskim i warmițsko-mazurskim, ankietƯ wypeȒniȒy
i przesȒaȒy wszystkie wylosowane gminy. Najmniejszy odsetek gmin, które odpowiedziaȒy na ankietƯ i wypeȒniȒy
jŬ, odnotowano w województwie dolnoɲlŬskim (81,8%), nieco wiƯkszy w mazowieckim (82,5%).
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Tabl. 2. Kompletnoɲſ badania ankietowego dotyczŬcego ewidencji odpadów komunalnych
Liczba gmin

Wyszczególnienie
objƯtych ankietŬ
POLSKA

UdziaȒ w ankiecie w %

które wypeȒniȒy ankietƯ
500

461

92,2

DolnoɲlŬskie

33

27

81,8

Kujawsko-pomorskie

29

29

100,0

Lubelskie

43

41

95,3

Lubuskie

16

15

93,8

ódzkie

37

37

100,0

MaȒopolskie

37

34

91,9

Mazowieckie

63

52

82,5

Opolskie

15

14

93,3

Podkarpackie

32

28

87,5

Podlaskie

24

22

91,7

Pomorskie

25

23

92,0

îlŬskie

32

30

93,8

îwiƯtokrzyskie

21

21

100,0

Warmițsko-mazurskie

25

25

100,0

Wielkopolskie

44

40

90,9

Zachodniopomorskie

24

23

95,8

ľródȒo: opracowanie wȒasne.

W drugim etapie pracy dane niezbƯdne do zrealizowania projektu zostaȒy pozyskane z formularza
„IOK - Informacje o odpadach komunalnych”, opracowanego przez zespóȒ badawczy i zbieranego w formie
elektronicznej w Portalu Sprawozdawczym. Badaniem objƯto wszystkie gminy. Zwrotnie otrzymano dane na 2274
formularzach, tj. dla 91,8% jednostek zbiorowoɲci.
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Tabl. 3. Kompletnoɲſ badania IOK

Wyszczególnienie
POLSKA

Liczba gmin objƯtych
badaniem statystycznym

Liczba otrzymanych
formularzy

Kompletnoɲſ w %

2478

2274

91,8

DolnoɲlŬskie

169

156

92,3

Kujawsko-pomorskie

144

131

91,0

Lubelskie

213

201

94,4

Lubuskie

82

74

89,2

ódzkie

177

159

89,8

MaȒopolskie

182

165

90,7

Mazowieckie

314

288

91,7

71

68

95,8

Podkarpackie

160

149

93,1

Podlaskie

118

109

92,4

Pomorskie

123

107

87,0

îlŬskie

167

161

96,4

îwiƯtokrzyskie

102

96

94,1

Warmițsko-mazurskie

116

101

87,1

Wielkopolskie

226

202

89,4

Zachodniopomorskie

114

106

93,0

Opolskie

ľródȒo: opracowanie wȒasne.

W I etapie pracy na podstawie wyników przeprowadzonego badania ankietowego, którego celem byȒo
rozpoznanie i zidentyfikowanie informacji rejestrowanych w ewidencjach gmin, nie dokonywano uogólnieț
pozyskanych informacji. Stwierdzono wyraˏne zró˓nicowanie formy ewidencji odpadów komunalnych.
W blisko dwóch piŬtych gmin, które wypeȒniȒy ankietƯ, miaȒa ona formƯ papierowŬ, co utrudniaȒo agregacjƯ
danych i ich porównywanie. Najni˓szym, nieprzekraczajŬcym 9%, udziaȒem gmin, które prowadziȒy ewidencjƯ
odpadów komunalnych w formie elektronicznej, charakteryzowaȒo siƯ województwo zachodniopomorskie.
Spoɲród
gmin,
które
odpowiedziaȒy
na
pytania
zawarte
w
ankiecie,
nieco
wiƯcej
ni˓ co piŬta (22,1%) prowadziȒa jŬ w wersji elektronicznej (Excel). Najwy˓szy udziaȒ tego typu gmin odnotowano w
województwie warmițsko-mazurskim (40%). UdziaȒ gmin prowadzŬcych ewidencjƯ odpadów komunalnych
w wersji elektronicznej przekraczaȒ ɲredniŬ krajowŬ (22,1%) tak˓e w województwach: ɲwiƯtokrzyskim, pomorskim,
maȒopolskim, podkarpackim i ɲlŬskim. W niemal poȒowie gmin, które udzieliȒy informacji
o ewidencji odpadów komunalnych, prowadzono jŬ nie uwzglƯdniajŬc podziaȒu na nieruchomoɲci zamieszkane
i niezamieszkane.
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Tabl. 4. Gminy wedȒug form prowadzenia ewidencji odpadów komunalnych na dzieț 31.12.2016 r.
Liczba gmin
dla których ewidencja
prowadzona jest
w podziale na
nieruchomoɲci
zamieszkane
i niezamieszkane

zaȒo˓ona jest w formie
Wyszczególnienie

ogóȒem
papierowej
razem

POLSKA

elektronicznej

w%
ogóȒu

w%
ogóȒu

razem

w%
ogóȒu

razem

461

359

77,9

102

22,1

213

46,2

DolnoɲlŬskie

27

23

85,2

4

14,8

12

44,4

Kujawsko-pomorskie

29

24

82,8

5

17,2

14

48,3

Lubelskie

41

33

80,5

8

19,5

19

46,3

Lubuskie

15

13

86,7

2

13,3

4

26,7

ódzkie

37

31

83,8

6

16,2

16

43,2

MaȒopolskie

34

24

70,6

10

29,4

19

55,9

Mazowieckie

52

43

82,7

9

17,3

26

50,0

Opolskie

14

11

78,6

3

21,4

4

28,6

Podkarpackie

28

20

71,4

8

28,6

16

57,1

Podlaskie

22

18

81,8

4

18,2

8

36,4

Pomorskie

23

16

69,6

7

30,4

6

26,1

îlŬskie

30

22

73,3

8

26,7

20

66,7

îwiƯtokrzyskie

21

14

66,7

7

33,3

7

33,3

Warmițsko-mazurskie

25

15

60,0

10

40,0

10

40,0

Wielkopolskie

40

31

77,5

9

22,5

17

42,5

Zachodniopomorskie

23

21

91,3

2

8,7

15

65,2

ľródȒo: opracowanie wȒasne.

W ankiecie zadano pytanie, czy ewidencja obejmuje informacje o kosztach poniesionych przez gminƯ
na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie gminy, które prowadziȒy ewidencjƯ
odpadów komunalnych, odpowiedziaȒy na nie twierdzŬco. Spoɲród gmin, które prowadziȒy ewidencjƯ kosztów
systemu, prawie poȒowa posȒugiwaȒa siƯ jednak˓e ryczaȒtem, nie rozdzielajŬc kosztów z odbioru
i zagospodarowania odpadów selektywnych i zmieszanych. Innymi sȒowy, w tej grupie gmin mo˓liwe jest
obliczenie ogólnego wskaˏnika efektywnoɲci gospodarki odpadami komunalnymi, bez rozró˓nienia
efektywnoɲci gospodarki zmieszanymi odpadami komunalnymi i efektywnoɲci selektywnej zbiórki odpadów.
W województwie Ȓódzkim dotyczyȒo to ponad trzech czwartych gmin (które prowadziȒy ewidencjƯ odpadów
komunalnych), w opolskim prawie dwóch trzecich, w mazowieckim i dolnoɲlŬskim ponad poȒowy,
a w podlaskim i ɲwiƯtokrzyskim - poȒowy gmin. NajwiƯkszy udziaȒ gmin (72%), które ewidencjonowaȒy koszty
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funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w podziale na odpady zmieszane i odpady
odebrane i zebrane selektywnie, wystŬpiȒ w województwie warmițsko-mazurskim, nieco ni˓szy udziaȒ,
przekraczajŬcy dwie trzecie, odnotowano w województwach zachodniopomorskim i ɲlŬskim.
Tabl. 5. Gminy wedȒug prowadzonych ewidencji kosztów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na dzieț 31.12.2016 r.
Liczba gmin prowadzŬcych ewidencjƯ

Wyszczególnienie

w których ewidencja obejmuje koszty poniesione na
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
ogóȒem
razem

POLSKA

w podziale na zmieszane,
odebrane i zebrane selektywnie

ȒŬcznie
w % ogóȒu

razem

w % ogóȒu

461

218

47,3

243

52,7

DolnoɲlŬskie

27

15

55,6

12

44,4

Kujawsko-pomorskie

29

15

51,7

14

48,3

Lubelskie

41

17

41,5

24

58,5

Lubuskie

15

8

53,3

8

46,7

ódzkie

37

28

75,7

9

24,3

MaȒopolskie

34

14

41,2

20

58,8

Mazowieckie

52

31

59,6

21

40,4

Opolskie

14

9

64,3

5

35,7

Podkarpackie

28

11

39,3

17

60,7

Podlaskie

22

11

50,0

11

50,0

Pomorskie

23

9

39,1

14

60,9

îlŬskie

30

10

33,3

20

66,7

îwiƯtokrzyskie

21

12

51,7

9

42,9

Warmițsko-mazurskie

25

7

28,0

18

72,0

Wielkopolskie

40

14

35,0

26

65,0

Zachodniopomorskie

23

7

30,4

16

69,6

ľródȒo: opracowanie wȒasne.
Jedno z pytaț ankiety odnosiȒo siƯ do ewidencji selektywnego odbierania i zbierania odpadów
komunalnych. Niemal wszystkie ankietowane gminy (457 jednostek), które prowadziȒy ewidencjƯ odpadów
komunalnych, odpowiedziaȒy na nie twierdzŬco. NajwiƯcej gmin (98,5%) prowadziȒo ewidencjƯ odpadów szkȒa,
a najmniej - odpadów metali (82,3%). UdziaȒ gmin, w których funkcjonowaȒa ewidencja dotyczŬca odbioru
poszczególnych frakcji odpadów odebranych i zebranych selektywnie, charakteryzowaȒ siƯ zró˓nicowaniem
przestrzennym. W województwie lubuskim, wszystkie gminy, które ewidencjonowaȒy odpady komunalne,
rejestrowaȒy cztery frakcje (papier, szkȒo, tworzywa sztuczne i odpady biodegradowalne), w województwach
maȒopolskim i zachodniopomorskim wszystkie gminy objƯȒy ewidencjŬ trzy frakcje (papier, szkȒo i tworzywa
sztuczne). W województwie ɲwiƯtokrzyskim ani jedna gmina, a w pomorskim prawie poȒowa spoɲród
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ankietowanych gmin prowadzŬcych ewidencjƯ odpadów komunalnych, nie rejestrowaȒa w niej odpadów metali.
Z kolei w województwach Ȓódzkim i warmițsko-mazurskim w prawie jednej trzeciej gmin (w których
funkcjonowaȒa ewidencja odpadów komunalnych) nie gromadzono informacji o frakcji odpadów
biodegradowalnych.
Tabl. 6. Gminy wedȒug kompletnoɲci ewidencji o odpadach odebranych i zbieranych selektywnie
na dzieț 31.12.2016 r.
UdziaȒ gmin, w których zaȒo˓ona jest ewidencja
Liczba gmin
dla frakcji
w tym,
dla których
ewidencja

Wyszczególnienie
ogóȒem

papier

szkȒo

metal

tworzywa
sztuczne

biodegradowalne

jest
prowadzona

nie jest
prowa
dzona

461

457

4

93,9

98,5

82,3

93,0

85,8

DolnoɲlŬskie

27

26

1

92,3

100,0

69,2

96,2

84,6

Kujawsko-pomorskie

29

28

1

96,4

100,0

85,7

100,0

92,9

Lubelskie

41

41

-

82,9

97,6

85,4

92,7

78,0

Lubuskie

15

15

-

100,0

100,0

66,7

100,0

100,0

ódzkie

37

37

-

94,6

100,0

81,1

94,6

70,3

MaȒopolskie

34

34

-

100,0

100,0

97,1

100,0

79,4

Mazowieckie

52

52

-

94,2

100,0

92,3

94,2

100,0

Opolskie

14

14

-

92,9

92,9

85,7

92,9

78,6

Podkarpackie

28

28

-

96,4

100,0

89,3

92,9

100,0

Podlaskie

22

21

1

95,2

95,2

85,7

85,7

76,2

Pomorskie

23

23

-

82,6

95,7

52,2

82,6

82,6

îlŬskie

30

30

-

96,7

100,0

83,3

90,0

96,7

îwiƯtokrzyskie

21

20

1

95,0

100,0

0,0

95,0

80,0

Warmițsko-mazurskie

25

25

-

84,0

88,8

72,0

84,0

72,0

Wielkopolskie

40

40

-

100,0

100,0

77,5

87,5

90,0

Zachodniopomorskie

23

23

-

100,0

100,0

91,3

100,0

82,6

POLSKA

w % ogóȒu prowadzŬcych ewidencje

ľródȒo: opracowanie wȒasne.

Generalnie, na podstawie analizy danych ankietowych stwierdzono, i˓ ewidencje gmin dotyczŬce
odebranych odpadów komunalnych nie obejmujŬ danych w wymaganej do wyliczenia wskaˏników strukturze,
w zakresie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych i odebranych selektywnie.
Na podstawie danych z ewidencji gmin mo˓liwe jest jednak˓e wyliczenie wskaˏników efektywnoɲci kosztowej
odbierania odpadów komunalnych ogóȒem i wszystkich pozostaȒych zaplanowanych wskaˏników.
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2.5.Metody pozyskania danych
PracƯ badawczŬ wykonano w dwóch etapach. W pierwszym zrealizowano wszystkie zaȒo˓one cele
i zadania, okreɲlone w SzczegóȒowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) i objƯte harmonogramem, tj.:
1.

2.

3.
4.

5.

Przeprowadzono pilota˓owe badanie ankietowe opracowane w formie papierowej (ZaȒŬcznik nr 1 „Ewidencja
odpadów komunalnych”), które zostaȒo wysȒane do wytypowanych gmin za poɲrednictwem poczty. W
ramach badania zidentyfikowano i poddano wnikliwej analizie gminne ewidencje gospodarki odpadami
komunalnymi w zakresie formy (papierowa lub elektroniczna), informacji o kosztach
na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i danych o odpadach zebranych
selektywnie. NastƯpnie ankiety byȒy ewidencjonowane oraz wprowadzane do opracowanego arkusza
kalkulacyjnego Excel.
Dokonano oceny ewidencji gmin pod wzglƯdem ich przydatnoɲci do wyliczenia wskaˏników ɲwiadczenia
usȒug odbioru odpadów komunalnych, efektywnoɲci kosztowej i recyklingu wybranych frakcji odpadów
komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkȒo, odpady ulegajŬce biodegradacji).
Ustalono listƯ wskaˏników powszechnoɲci/dostƯpnoɲci ɲwiadczenia usȒug odpadów komunalnych,
efektywnoɲci kosztowej usȒug i recyklingu wybranych frakcji odpadów.
Zdefiniowano wskaˏniki:
 przedsiƯbiorstw odbierajŬcych zmieszane odpady komunalne jako udziaȒ przedsiƯbiorstw faktycznie
realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w ogólnej liczbie przedsiƯbiorstw
wpisanych do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
(wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w %),
 ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci zamieszkanych jako udziaȒ
odpadów odebranych z nieruchomoɲci zamieszkanych w ogólnej iloɲci odpadów odebranych
z nieruchomoɲci (wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w %),
 ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci niezamieszkanych jako udziaȒ
odpadów odebranych z nieruchomoɲci niezamieszkanych w ogólnej iloɲci odpadów odebranych
z nieruchomoɲci (wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w %),
 efektywnoɲci kosztowej usȒug odebranych odpadów komunalnych ogóȒem jako kosztów dziaȒania
systemu odbierania i zbierania odpadów komunalnych (które obejmujŬ odbieranie, transport,
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsȒugƯ administracyjnŬ systemu) na 1 tonƯ
zebranych odpadów (wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w zȒ/t),
 efektywnoɲci kosztowej usȒug odebranych zmieszanych odpadów komunalnych jako kosztów
funkcjonowania systemu odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (które obejmujŬ
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz obsȒugƯ
administracyjnŬ systemu) na 1 tonƯ zebranych odpadów (wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w zȒ/t),
 efektywnoɲci kosztowej usȒug selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych jako
kosztów odbioru i zagospodarowania selektywnych odpadów komunalnych, w tym tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 1 tonƯ zebranych odpadów
(wskaˏnik dla gmin wyra˓ony w zȒ/t),
 recyklingu wybranych frakcji odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkȒo, odpady ulegajŬce
biodegradacji) jako udziaȒu odpadów poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego
u˓ycia w iloɲci zebranych odpadów danej frakcji (wskaˏnik dla gmin i Regionów Gospodarki
Odpadami Komunalnymi wyra˓ony w %).
Opracowano algorytmy wyliczania nastƯpujŬcych wskaˏników powszechnoɲci/dostƯpnoɲci ɲwiadczenia
usȒug odpadów komunalnych, efektywnoɲci kosztowej usȒug oraz recyklingu wybranych frakcji odpadów (na
poziomie gmin i RGOK):
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przedsiƯbiorstw realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
ɲwiadczenia usȒug w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z nieruchomoɲci zamieszkanych,
ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci niezamieszkanych,
efektywnoɲci kosztowej usȒug odebranych odpadów komunalnych,
efektywnoɲci kosztowej usȒug selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych,
recyklingu wybranych frakcji odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkȒo, odpady ulegajŬce
biodegradacji).

W drugim etapie pracy badawczej zrealizowane wszystkie zaȒo˓one cele i zadania okreɲlone w SOPZ i objƯte
harmonogramem, tj.:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Opracowano metodologiƯ gromadzenia informacji niezbƯdnych do wyliczenia wskaˏników
powszechnoɲci/dostƯpnoɲci ɲwiadczenia usȒug odpadów komunalnych, efektywnoɲci kosztowej usȒug oraz
recyklingu wybranych frakcji odpadów, opartŬ na pobieraniu danych od gmin, pozyskanych przez nie od
jednostek stanowiŬcych wȒasnoɲſ samorzŬdu terytorialnego i realizujŬcych odbiór i zbieranie odpadów
komunalnych oraz uzyskanych od prywatnych firm realizujŬcych odbiór i zbieranie odpadów komunalnych:
 okreɲlono podmiotowy zakres badania, którym objƯto wszystkie gminy (badanie peȒne),
 okreɲlono przedmiotowy zakres badania, które dotyczyȒo: liczby jednostek wpisanych do Rejestru
DziaȒalnoɲci Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, kosztu funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami oraz regionów gospodarki odpadami komunalnymi, do których
przypisano poszczególne gminy,
 zaprojektowano elektroniczny formularz badania „IOK - Informacje o odpadach komunalnych”,
zaȒo˓enia przetwarzania danych i organizacjƯ badania.
Przeprowadzono badanie peȒne na formularzu „IOK” za poɲrednictwem Portalu Sprawozdawczego i w ten
sposób pozyskano (niezbƯdne do obliczenia wskaˏników ewaluacji gospodarki odpadami komunalnymi)
dane, pochodzŬce z jednolitego ˏródȒa, które obejmowaȒy:
 liczbƯ jednostek wpisanych do Rejestru DziaȒalnoɲci Regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych,
 liczbƯ podmiotów odbierajŬcych odpady komunalne z nieruchomoɲci zamieszkanych
i niezamieszkanych,
 iloɲſ odpadów odebranych w podziale na nieruchomoɲci zamieszkane i niezamieszkane,
 odpady odebrane i zebrane selektywnie wedȒug frakcji,
 iloɲſ odpadów odebranych i zebranych selektywnie przeznaczonych do ponownego u˓ycia wedȒug
frakcji,
 koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Jednostki sprawozdawcze (gminy), przesyȒaȒy dane za poɲrednictwem Portalu Sprawozdawczego.
Formularze, które zostaȒy wysȒane i wpȒynƯȒy w formie papierowej wymagaȒy rejestracji danych w Portalu
Sprawozdawczego przez statystyków. Kontrola logiczno-rachunkowa byȒa przeprowadzona na etapie
rejestracji danych.
Przeprowadzono analizƯ kompletnoɲci i weryfikacjƯ poprawnoɲci danych pozyskanych na formularzach
„IOK”, poprzez ich porównanie z danymi sprawozdawczoɲci M-09 „Sprawozdanie o wywozie
i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych” i zaȒŬcznika do sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy:
gospodarka mieszkaniowa i komunalna”.
Dokonano korekty wykazanych przez gminy niepoprawnych danych, które negatywnie wpȒynƯȒyby
na poprawnoɲſ wskaˏników w zaimportowanym pliku xml.
Stwierdzono, ˓e mo˓liwe jest wyliczenie zaplanowanych wskaˏników na podstawie danych ewidencji gmin.
Obliczono dla gmin wskaˏniki powszechnoɲci/dostƯpnoɲci ɲwiadczenia usȒug odpadów komunalnych,
efektywnoɲci kosztowej usȒug oraz wskaˏniki recyklingu wybranych frakcji odpadów (dla gmin i RGOK)
za 2015 rok i 2016 rok.

W ramach pracy przeprowadzono szereg analiz w celu ustalenia, które ˏródȒa statystyki publicznej
oraz danych z innych ˏródeȒ, nieujƯtych w opracowaniach statystycznych umo˓liwiŬ ustalenie:
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liczby jednostek wpisanych do Rejestru DziaȒalnoɲci Regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych,
liczby podmiotów realizujŬcych odbiór odpadów komunalnych z nieruchomoɲci zamieszkanych
i niezamieszkanych,
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, z tego kosztów odbioru i zagospodarowania
zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnych odpadów komunalnych,
iloɲci odpadów odebranych i zebranych selektywnie przeznaczonych do ponownego u˓ycia wedȒug
wybranych frakcji.

W wyniku realizacji pracy badawczej opracowano metodologiƯ opartŬ na pobieraniu zmiennych od gmin
w zakresie:




liczby jednostek wpisanych do Rejestru DziaȒalnoɲci Regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych,
kosztu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,
Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego nale˓y gmina.

Dane na formularzu badania statystycznego „IOK - Informacje o odpadach komunalnych” zostaȒy poddane
przez zespóȒ badawczy wnikliwej analizie i weryfikacji ich poprawnoɲci. Otrzymane z gmin informacje porównano
z istniejŬcymi w statystyce danymi w zakresie:




liczby jednostek faktycznie realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
iloɲci odpadów komunalnych odebranych z nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych,
iloɲci odpadów odebranych i zebranych selektywnie przygotowanych do ponownego u˓ycia
i poddanych recyklingowi.

Weryfikacja pozwoliȒa dokonaſ korekty wykazanych przez gminy niepoprawnych danych, które negatywnie
wpȒynƯȒyby na poprawnoɲſ wskaˏników 1, 2, 3 z tabeli lista wskaˏników dotyczŬcych usȒug odpadów
komunalnych.
Analiza porównawcza otrzymanych z gmin danych z informacjami posiadanymi przez statystykƯ publicznŬ
wykazaȒa wysokŬ jakoɲſ tych pierwszych. UdziaȒ gmin, które nie udzieliȒy odpowiedzi na temat badanych zjawisk
wyniósȒ poni˓ej 8,2%. Przedmiotowy zakres odpowiedzi byȒ wyczerpujŬcy (niemal nie odnotowano odpowiedzi
nie zawierajŬcych danych liczbowych).
Korekt dokonano w:





6,8% formularzy, w których gminy niepoprawnie wykazaȒy liczbƯ jednostek faktycznie realizujŬcych
odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
3,4% formularzy w zakresie informacji o iloɲci odpadów komunalnych odebranych z nieruchomoɲci
zamieszkanych i niezamieszkanych,
2,8% formularzy odnoɲnie informacji o iloɲci odpadów odebranych i zebranych selektywnie,
2% formularzy w zakresie iloɲci odpadów odebranych i zebranych selektywnie przygotowanych
do ponownego u˓ycia i poddanych recyklingowi.

Uzyskane informacje umo˓liwiajŬ agregowanie danych i wyliczanie wskaˏników na poziomie gmin,
powiatów, województw, kraju oraz RGOK.
Kontroli poddano równie˓ informacje dotyczŬce wykazanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami oraz iloɲci odpadów odebranych i zebranych selektywnie przygotowanych do ponownego u˓ycia
i poddanych recyklingowi. Przeprowadzona weryfikacja obejmowaȒa korektƯ wykazanych przez gminy
niepoprawnych danych, które negatywnie wpȒynƯȒyby na jakoɲſ wskaˏników.
W trakcie badania „IOK” stwierdzono, ˓e wystƯpujŬ okreɲlone problemy dotyczŬce danych:


w przypadku odbierania odpadów komunalnych z obszarów zwiŬzków gmin, dane na poszczególne
gminy sŬ szacowane, gdy˓ jednostki, które wygraȒy przetarg na odbiór odpadów z gmin nale˓Ŭcych
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do zwiŬzku nie majŬ obowiŬzku podawaſ danych w podziale na gminy i czƯsto przedstawiajŬ tego typu
dane dla zwiŬzku ogóȒem. ZwiŬzek Gmin w sprawozdaniu do MarszaȒka tak˓e podaje dane zbiorczo za
gminy nale˓Ŭce do danego zwiŬzku,
prawie 70% gmin podaje koszty funkcjonowania gospodarki odpadami zgodnie z obowiŬzkiem
wynikajŬcym z ustawy o utrzymaniu czystoɲci dla nieruchomoɲci zamieszkanych. WȒaɲciciele
nieruchomoɲci niezamieszkanych podpisujŬ umowy cywilno-prawne z jednostkami odbierajŬcymi
odpady komunalne i gminy na ogóȒ nie posiadajŬ informacji o kosztach odbierania odpadów z tego
rodzaju nieruchomoɲci,
stwierdzono, ˓e w gminach nie ma ujednoliconej metody selekcji odpadów.

W wyniku weryfikacji ustalono, ˓e bƯdzie mo˓liwe wyliczenie zaplanowanych w projekcie wskaˏników,
których ˏródȒem bƯdŬ zestawienia gminne. Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi niezbƯdne
do wyliczania zaplanowanych wskaˏników pozyskano zatem w formie peȒnego badania statystycznego gmin.

2.6. Wskaˏniki – definicje i metody wyliczania
Na podstawie ankietowego badania pilota˓owego (przeprowadzonego w I etapie projektu),
po rozpatrzeniu ˏródeȒ danych ustalono, ˓e w kolejnym etapie prac bƯdzie mo˓liwe wyliczenie wskaˏników
na poziomie gmin oraz RGOK (w zakresie recyklingu).
Zaproponowano i zdefiniowano:










wskaˏnik przedsiƯbiorstw odbierajŬcych zmieszane odpady komunalne jako udziaȒ przedsiƯbiorstw
faktycznie realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w ogólnej liczbie przedsiƯbiorstw
wpisanych do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej jako odbierajŬcych odpady komunalne (%),
wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug odebranych ogóȒem odpadów komunalnych jako koszt dziaȒania
systemu odbierania odpadów komunalnych (który obejmuje koszty: odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, obsȒugi administracyjnej systemu) na 1 tonƯ zebranych odpadów
(zȒ/t),
wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug odebranych zmieszanych odpadów komunalnych jako koszt
funkcjonowania systemu odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (który obejmuje koszty:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obsȒugi
administracyjnej systemu) na 1 tonƯ zebranych odpadów (zȒ/t),
wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug selektywnie odbieranych i zbieranych odpadów komunalnych
jako koszt odbioru i zagospodarowania selektywnych odpadów komunalnych, w tym tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 1 tonƯ zebranych
odpadów (zȒ/t),
wskaˏnik recyklingu wybranych frakcji odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkȒo, odpady
ulegajŬce biodegradacji) jako udziaȒ odpadów poddanych recyklingowi i przygotowanych
do ponownego u˓ycia w iloɲci zebranych odpadów danej frakcji (%).

Do obliczenia dwóch wskaˏników wykorzystano równie˓ dane ze ˏródȒa statystycznego, tj. sprawozdania M09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych”, co odnosiȒo siƯ do:
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wskaˏnika ɲwiadczenia usȒug w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z nieruchomoɲci
zamieszkanych, rozumianego jako udziaȒ odpadów odebranych z nieruchomoɲci zamieszkanych,
w ogólnej iloɲci odpadów odebranych z nieruchomoɲci (%),



wskaˏnika ɲwiadczenia usȒug odbierania odpadów komunalnych z nieruchomoɲci niezamieszkanych,
rozumianego jako udziaȒ odpadów odebranych z nieruchomoɲci niezamieszkanych w ogólnej iloɲci
odpadów odebranych z nieruchomoɲci (%).

Ustalono, ˓e bƯdzie mo˓liwe wyliczenie wskaˏników wymienionych w poni˓szej tabeli 7, których ˏródȒem
bƯdŬ zestawienia gmin i dane statystyczne. Wskaˏnik 4 zostanie wyliczony dla wszystkich gmin, natomiast
wskaˏniki 5 i 6 - dla gmin prowadzŬcych odpowiednie zestawienia odpadów komunalnych. Opracowane wskaˏniki
(miary) bƯdŬ przydatne w monitorowaniu gospodarki odpadami komunalnymi. Wyniki pracy umo˓liwiŬ zatem
uzyskanie danych na niedostƯpnym dotychczas poziomie agregacji przestrzennej, tj. Regionów Gospodarki
Odpadami Komunalnymi. Opracowano równie˓ nowe mierniki przydatne do monitorowania procesów
rozwojowych.

Tabl. 7. Lista wskaˏników dotyczŬcych usȒug odpadów komunalnych
Wskaˏnik 1
Nazwa

Wskaˏnik przedsiƯbiorstw realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów komunalnych

Jednostka miary

procent

Poziom agregacji

gmina

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Wp ൌ




ͲͲͳ כΨ

Wp - Wskaˏnik przedsiƯbiorstw realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów
komunalnych
Pf - liczba przedsiƯbiorstw faktycznie realizujŬcych odbiór zmieszanych odpadów
komunalnych
P - liczba przedsiƯbiorstw wpisanych do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej jako
odbierajŬcych odpady komunalne

PrzedsiƯbiorstwa faktycznie realizujŬce odbiór zmieszanych odpadów komunalnych –
przedsiƯbiorstwa, które wygraȒy przetarg w gminie na odbiór lub odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wykonujŬ tego rodzaju usȒugi
i skȒadajŬ sprawozdania do gminy.
PostƯpowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z UstawŬ z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówieț publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z póˏn. zm.), zwanŬ w dalszej
czƯɲci „ustawŬ Pzp”.
PrzedsiƯbiorstwa wpisane do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej jako odbierajŬce
odpady komunalne – zgodnie z art. 9 c, w zwiŬzku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) dziaȒalnoɲſ w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od wȒaɲcicieli nieruchomoɲci jest dziaȒalnoɲciŬ regulowanŬ w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaȒalnoɲci gospodarczej.
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Wskaˏnik 2
Nazwa

Wskaˏnik ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci
zamieszkanych

Jednostka miary

procent

Poziom agregacji

gmina

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Wsz ൌ

ை௭
ை

ͲͲͳ כΨ

Wsz - Wskaˏnik ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci
zamieszkanych
Ooz - iloɲſ odpadów odebranych z nieruchomoɲci zamieszkanych
Oo - ogólna iloɲſ
i niezamieszkanych

odpadów

odebranych

z

nieruchomoɲci

zamieszkanych

Odpady odebrane z nieruchomoɲci zamieszkanych - iloɲſ odpadów odebranych
z nieruchomoɲci zamieszkanych tzn. z tych gdzie zamieszkujŬ mieszkațcy.
Zgodnie z UstawŬ z dnia 13 wrzeɲnia 1996 r. o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku
w gminach, gmina zobowiŬzana jest do organizacji odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomoɲci zamieszkanych.
Odpady odebrane z nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych - to odebrane
odpady zmieszane i odebrane i zebrane odpady selektywne.
Wskaˏnik 3
Nazwa

Wskaˏnik ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci
niezamieszkanych

Jednostka miary

procent

Poziom agregacji

gmina

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Wsn ൌ

ை
ை

ͲͲͳ כΨ

Wsn - Wskaˏnik ɲwiadczenia usȒug odbioru odpadów komunalnych z nieruchomoɲci
niezamieszkanych
Oon – iloɲſ odpadów odebranych z nieruchomoɲci niezamieszkanych
Oo - ogólna iloɲſ
i niezamieszkanych

odpadów

odebranych

z

nieruchomoɲci

zamieszkanych

Odpady odebrane z nieruchomoɲci niezamieszkanych - jest to iloɲſ odpadów
odebranych z nieruchomoɲci niezamieszkanych, w których nie zamieszkujŬ mieszkațcy
a powstajŬ odpady komunalne.
Zgodnie z UstawŬ z dnia 13 wrzeɲnia 1996 r. o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku
w gminach jeɲli chodzi o nieruchomoɲci niezamieszkane, czyli takie, w których
nie zamieszkujŬ mieszkațcy, a powstajŬ odpady komunalne (np. firmy, lokale handlowe,
gastronomiczne, hotele, szpitale, akademiki, ogródki dziaȒkowe, targowiska, biura, itp.)
Rada Gminy decyduje o sposobie odbioru odpadów komunalnych.
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Wskaˏnik 4
Nazwa

Wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej ogóȒem usȒug odebranych odpadów komunalnych

Jednostka miary

zȒ/t

Poziom agregacji

gmina

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Eko =


ை௭

Eko - Wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej ogóȒem usȒug odebranych odpadów
komunalnych
Ko - koszty dziaȒania systemu odbierania odpadów komunalnych
Oz - iloɲſ zebranych odpadów ogóȒem komunalnych
Koszt dziaȒania systemu odbierania odpadów komunalnych – to koszty, które ponosi
gmina na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty
te pokrywane sŬ z opȒat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Elementami skȒadowymi sŬ koszty:





odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
obsȒugi administracyjnej tego systemu;
edukacji ekologicznej w zakresie prawidȒowego postƯpowania z odpadami
komunalnymi.

Zebrane odpady komunalne – to odpady wytworzone, na które skȒadajŬ siƯ odpady
odebrane z nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych, zarówno odpady
zmieszane, jaki i odpady odebrane i zebrane selektywnie.
Wskaˏnik 5
Nazwa

Wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug zmieszanych odpadów komunalnych

Jednostka miary

zȒ/t

Poziom agregacji

gmina

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Ekz =

௭
ை௭

Ekz - Wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug zmieszanych odpadów komunalnych
Koz - koszty dziaȒania systemu odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
Oz - iloɲſ zebranych odpadów komunalnych
Zmieszane odpady komunalne - to odpady, które pozostajŬ po posortowaniu
wszystkiego, co mo˓na wykorzystaſ, tj. wedȒug klasyfikacji odpadów z kodem 200301.
Koszt dziaȒania systemu odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - to koszty,
które ponosi gmina na funkcjonowanie systemu gospodarowania zmieszanymi
odpadami komunalnymi.
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Wskaˏnik 6
Nazwa

Wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug selektywnie odbieranych i zebranych odpadów
komunalnych

Jednostka miary

zȒ/t

Poziom agregacji

gmina

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Eks =

௦
ை௭

Eks - Wskaˏnik efektywnoɲci kosztowej usȒug selektywnie odbieranych i zebranych
odpadów komunalnych
Kos - koszt dziaȒania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Oz - iloɲſ odebranych i zebranych odpadów komunalnych
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystoɲci i porzŬdku w gminach
selektywne zbieranie odpadów komunalnych ustanawiajŬ gminy, przez co nale˓y
rozumieſ zorganizowanie przez gminƯ takiego selektywnego zbierania lub stworzenie
niezbƯdnych do tego warunków. Art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystoɲci
i porzŬdku w gminach stwierdza, ˓e selektywne zbieranie odpadów komunalnych
obejmuje co najmniej nastƯpujŬce frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne,
szkȒo, opakowania wielomateriaȒowe, odpady komunalne ulegajŬce biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegajŬce biodegradacji.
Koszt dziaȒania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - to koszty,
które ponosi gmina na funkcjonowanie systemu gospodarowania selektywnie
odbieranych i zebranych odpadów komunalnych.

Wskaˏnik 7
Nazwa

Wskaˏnik recyklingu odpadów z papieru

Jednostka miary

procent

Poziom agregacji

RGOK

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Wrp =




ͲͲͳ כΨ

Wrp- Wskaˏnik recyklingu odpadów z papieru
Pr – papier skierowany do recyklingu i ponownego u˓ycia
Po – papier odebrany i zebrany selektywnie, jest to iloɲſ odpadów z papieru odebrana
z nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych a tak˓e zebrana w Punktach
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie odpadów (Dyrektywa 2008/98/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylajŬca niektóre
dyrektywy, Dz. U. UE L 312 z 22.11.2008) okreɲla ogólne unijne cele w zakresie
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zapobiegania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów do roku 2020. Definiuje
szereg pojƯſ, takich jak:
Recykling odpadu - jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiaȒy odpadowe
sŬ ponownie przetwarzane w produkty, materiaȒy lub substancje wykorzystywane
w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje ponowne przetwarzanie materiaȒu
organicznego, lecz nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania
na materiaȒy, które majŬ byſ wykorzystane jako paliwa lub do celów wypeȒniania
wyrobisk.
Przygotowanie do ponownego u˓ycia odpadu - procesy odzysku polegajŬce
na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub ich skȒadniki,
które wczeɲniej staȒy siƯ odpadami, sŬ przygotowywane do ponownego wykorzystania
bez jakichkolwiek innych czynnoɲci przetwarzania wstƯpnego.
Wskaˏnik 8
Nazwa

Wskaˏnik recyklingu odpadów ze szkȒa

Jednostka miary

procent

Poziom agregacji

RGOK

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Wrs =

ௌ௭

ௌ௭

ͲͲͳ כΨ

Wrs – wskaˏnik recyklingu szkȒa
Szr – szkȒo skierowane do recyklingu i ponownego u˓ycia
Szo- szkȒo odebrane i zebrane selektywnie, to iloɲſ odpadów ze szkȒa odebrana
z nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych, a tak˓e zebrana w Punktach
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Wskaˏnik 9
Nazwa

Wskaˏnik recyklingu odpadów z metalu

Jednostka miary

procent

Poziom agregacji

RGOK

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Wrm =

ெ
ெ

ͲͲͳ כΨ

Wrm - Wskaˏnik recyklingu odpadów z metalu
Mr – metal skierowany do recyklingu i ponownego u˓ycia
Mo – metal odebrany/zebrany selektywnie, to iloɲſ odpadów z metalu odebrana
z nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych a tak˓e zebrana w Punktach
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
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Wskaˏnik 10
Nazwa

Wskaˏnik recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Jednostka miary

procent

Poziom agregacji

RGOK

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Wrt =

்௦௭
்௦௭

ͲͲͳ כΨ

Tszr – tworzywa sztuczne skierowane do recyklingu i ponownego u˓ycia.
Tszo – tworzywa sztuczne odebrane i zebrane selektywnie, to iloɲſ odpadów
z tworzyw sztucznych odebranych z nieruchomoɲci zamieszkanych i niezamieszkanych
a tak˓e zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wskaˏnik 11
Nazwa

Wskaˏnik recyklingu odpadów ulegajŬcych biodegradacji

Jednostka miary

procent

Poziom agregacji

RGOK

Zakres czasowy

dane roczne (stan w dniu 31 XII)

Metoda wyliczenia
i definicje
zmiennych

Wrb =

ை
ை

ͲͲͳ כΨ

Wrb - Wskaˏnik recyklingu odpadów ulegajŬcych biodegradacji
Obr – odpady ulegajŬce biodegradacji skierowane do recyklingu i ponownego u˓ycia.
Obo – odpady ulegajŬce biodegradacji odebrane i zebrane selektywnie, to iloɲſ
odpadów ulegajŬcych biodegradacji odebranych z nieruchomoɲci zamieszkanych
i niezamieszkanych a tak˓e zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.

2.7.Ocena jakoɲci badania
Ocena jakoɲci opracowanej metodyki pozyskania danych i obliczania wskaˏników monitorowania
gospodarki odpadami komunalnymi zostaȒa opracowana w oparciu o kryteria zgodne z zasadami sporzŬdzania
raportu jakoɲci, opublikowanego w zarzŬdzeniu wewnƯtrznym nr 35 Prezesa GUS z dnia 28 grudnia 2011 r.
W raporcie jakoɲci, dotyczŬcym caȒego projektu uwzglƯdniono nastƯpujŬce komponenty:
1. PRZYDATNOî. – Wskaˏniki wypeȒniajŬ lukƯ w zakresie informacji niezbƯdnych do programowania
oraz oceny prowadzonej w gminach gospodarki odpadami komunalnymi, mogŬ byſ wykorzystane do
monitorowania i kontroli gospodarki odpadami komunalnymi, lokalnej polityki przestrzennej,
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2.

3.

4.

5.

6.

wdra˓ania zasad zrównowa˓onego rozwoju, polityki regionalnej i szerszej polityki spójnoɲci, przez
Ministerstwo îrodowiska, instytucje unijne, urzƯdy centralne realizujŬce zadania z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi, jednostki samorzŬdu terytorialnego, ZwiŬzek Miast Polskich
oraz uczelnie. Ocena: wysoka (5)
DOKADNOî. – Dane pozyskiwane sŬ od jednostek gminnych i przedsiƯbiorstw zbierajŬcych
i
odbierajŬcych
odpady
komunalne,
dla
których
wskaˏnik
podmiotowego
i przedmiotowego braku odpowiedzi jest bliski zeru. BȒƯdy respondentów, które wynikajŬ gȒównie
z przyczyn technicznych bŬdˏ braku niezbƯdnej wiedzy mieszczŬ siƯ w granicach bȒƯdu
statystycznego. Ocena: wysoka (5)
TERMINOWOî. I PUNKTUALNOî. – Zgodnie z harmonogramem przeprowadzanych badaț,
terminowoɲſ wpȒywu zarówno ankiety, jak i formularza byȒa zadawalajŬca i nie wymagaȒa
dodatkowego monitowania jednostek. Standardowo, przy formie elektronicznego zbierania danych
poprzez Portal Sprawozdawczy systemowo wysȒane zostaȒy dwa monity. Rozbudowane badania
o brakujŬce do wyliczenia wskaˏników zmienne, poczŬwszy od roku wdro˓enia zmian wyniki bƯdŬ
mo˓liwe do uzyskania po 7 miesiŬcach co mo˓na uznaſ za akceptowalny i wystarczajŬcy okres.
Ocena: wysoka (5)
DOSTXPNOî. I PRZEJRZYSTOî. – Nazwa wskaˏników i zmienne pozyskiwane zarówno w ankiecie oraz
formularzu byȒy zrozumiaȒe dla odbiorców, poprzez poprawne i czytelne ich zdefiniowanie.
ZabezpieczajŬ mo˓liwoɲſ pozyskania danych do ich naliczania w cyklu rocznym. Ocena: wysoka (5)
PORÓWNYWALNOî. – Wartoɲci wskaˏników mo˓na opracowaſ w szeregu czasowym poczŬwszy
od roku wdro˓enia badania, dane umo˓liwiŬ tak˓e porównywanie gmin miƯdzy sobŬ. Ocena: wysoka
(5)
SPÓJNOî. - Wszystkie dane pochodzŬ ze ˏródeȒ spójnych w obrƯbie tematyki, tj. wewnƯtrznych
ewidencji gminnych i wykazujŬ wysokŬ zbie˓noɲſ z danymi z innych ˏródeȒ, w tym przedsiƯbiorstw
zajmujŬcych siƯ gospodarkŬ odpadami (niewielkie odchylenia miƯdzy nimi mieszczŬ siƯ
w granicach bȒƯdu statystycznego). Ocena: ɲredniowysoka (4).

PodsumowujŬc, nale˓y podkreɲliſ, ˓e wyniki pracy badawczej charakteryzujŬ siƯ wȒaɲciwymi parametrami
jakoɲci. Wszystkie zaproponowane wskaˏniki zostaȒy zdefiniowane i naliczone.

2.8. Rekomendacje dotyczŬce generowania wskaˏników
umo˓liwiajŬcych poszerzenie informacji statystycznych
W ostatnim etapie pracy badawczej wypracowano metodologiƯ umo˓liwiajŬcŬ statystyce publicznej
coroczne prezentowanie danych w ramach programu badaț statystycznych statystyki publicznej (PBSSP).
Przetestowane poprzez formularz „IOK” mo˓liwoɲci pozyskania niezbƯdnych danych do wyliczenia
wskaˏników, jednoznacznie wskazujŬ, ˓e niezbƯdne zmienne mo˓na otrzymaſ z dwóch ˏródeȒ: jednostek
samorzŬdu terytorialnego oraz przedsiƯbiorstw zbierajŬcych i odbierajŬcych odpady komunalne. ZespóȒ
badawczy rekomenduje wyliczanie wskaˏników na podstawie zmiennych pozyskanych z wymienionych ˏródeȒ
danych. Takie rozwiŬzanie umo˓liwi zaspokojenie potrzeb odbiorców zewnƯtrznych bez dodatkowego obciŬ˓enia
statystyki publicznej kosztami badaț.
ZespóȒ badawczy rekomenduje pozyskanie w badaniach:
1. M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych” - danych o regionach
gospodarki odpadami komunalnymi, z których odbierane sŬ odpady komunalne,
2. ZaȒŬczniku do sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna” informacji o:
 liczbie przedsiƯbiorstw wpisanych do rejestru dziaȒalnoɲci regulowanej jako odbierajŬcych odpady
komunalne,
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wielkoɲci kosztów poniesionych przez gminƯ na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
w podziale na koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie.

BiorŬc pod uwagƯ nieobciŬ˓anie sprawozdawców dodatkowymi obowiŬzkami zespóȒ badawczy wnioskuje o
likwidacjƯ na zaȒŬczniku do SG-01 redundancji obecnie pozyskiwanych danych w zakresie iloɲci zebranych
i wysegregowanych z frakcji suchej odpadów komunalnych. Informacje w tym zakresie sŬ pozyskiwane
bezpoɲrednio od przedsiƯbiorstw odbierajŬcych i zbierajŬcych odpady na sprawozdaniu M-09.
Takie rozwiŬzanie byȒoby zgodne z koncepcjŬ integracji badaț i specjalizacji urzƯdów statystycznych.
Koszty proponowanego pozyskania danych, przy zaȒo˓eniu likwidacji redundancji danych w zaȒŬczniku
do SG-01, ulegȒby zmniejszeniu. W przypadku zwiƯkszenia zakresu tematycznego sprawozdania M-09, koszt
pozostaȒby na tym samym poziomie. Innymi sȒowy, powstanie mo˓liwoɲſ zabezpieczenia potrzeb odbiorców
zewnƯtrznych bez zwiƯkszenia kosztów badaț statystyki publicznej.
Wypracowana metodologia wyliczania wskaˏników umo˓liwi wypeȒnienie istniejŬcych luk informacyjnych
dotyczŬcych oceny efektywnoɲci i skutecznoɲci monitorowania, kontroli i ewaluacji gospodarki odpadami
komunalnymi w Polsce. Dane te mogŬ zostaſ wykorzystane do:
-
-
-
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dostosowania krajowych i regionalnych polityk zmierzajŬcych do uwarunkowaț i wyzwaț zwiŬzanych
z poprawŬ jakoɲci ɲrodowiska przyrodniczego i zrównowa˓onym rozwojem,
okreɲlenia potrzeb i mo˓liwoɲci regionów w zakresie zapotrzebowania regionów na ɲrodki finansowe,
aby zapewniſ wysoki poziom unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
analizy danych historycznych – szeregów czasowych wskaˏników w poszczególnych województwach.

