
 1 

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Bytnica 2007 r 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
na lata 2005 - 2012 Gminy BYTNICA 

Bytnica, marzec 2007 rok.



 2 

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Bytnica 2007 r 

Spis treści: 

1. Wprowadzenie i stan prawny opracowania. 

2. Informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy w okresie od uchwalenia 
GPGO do końca 2006 roku. 

3. Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 roku - analiza według 
wytycznych: 

1) Zamknięcie Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów, 
2) Założenie ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów, 
3) Ilość odebranych odpadów komunalnych rocznie, 
4) Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów, 
5) Zbiórka odpadów i likwidacja dzikich wysypisk. 
6) Poniesione nakłady. 

4. Analiza harmonogramu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPGO.   
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5. Część opisowa. 

 
 

1. Cel i zakres opracowania - stan prawny. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U.Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. z późniejszymi zmianami) rady gmin 
zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska 
do dnia 30 czerwca 2004 roku oraz w ramach tego programu jako część odrębną 
zobowiązano opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami. Następnie 
zostały wydane liczne przepisy normatywne i wykonawcze uściślające 
zakres opracowań oraz wprowadzające różne zmiany co do terminów, 
zakresu merytorycznego dotyczącego tych opracowań. W dniu 13 października 
2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 175, poz. 1458 
oraz z 2006 r. Nr 63,poz.441), która wprowadziła następujące modyfikacje: 

1. Zakres gminnych planów gospodarki odpadami został zmieniony i 
częściowo ograniczony do odpadów komunalnych powstających na 
terenie danej gminy oraz przywożonych na teren danej gminy. 
2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania 
sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. 

Ujednolicono termin dla gmin w całym kraju i ustalono, że pierwsze 
sprawozdacie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno zostać 
przedłożone radzie gminy i zarządowi powiatu do dnia 31 marca 2007 roku. Na 
realizację powyższych zadań nie zostały zabezpieczone środki finansowe 
jedynie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na zlecenie Ministra Środowiska opracowano bardzo obszerne, bo 
obejmujące 63 strony wytyczne oraz wzór sprawozdania na stronie internetowej. 

Mając powyższe na uwadze, aby opracować sprawozdanie z wykonania 
Gminnego Programu Gospodarki Odpadami Gminy Bytnica zostały 
zebrane niezbędne informacje z jednostek świadczących usługi w zakresie 
gospodarki odpadowej, dokonano przeglądu zrealizowanych przedsięwzięć oraz 
porównano z zadaniami zapisanymi w gminnym planie gospodarki odpadami 
na lata 2005-2012.
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2. Informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bytnica w okresie od 

uchwalenia GPGO do końca 2006 roku. 

a) Gminny program gospodarki odpadami dla Gminy Bytnica 

uchwalony został „Uchwałą Nr XXV/135/2005 Rady Gminy 

Bytnica z dnia 50 listopada 2005 roku. 

Ze względu na brak środków finansowych na zlecenie opracowania tego 

programu przez jednostki specjalistyczne oraz długo trwające uzgadnianie i 

opiniowanie a szczególnie przeciągnięte zaopiniowanie przez Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie; bo aż ponad pół roku - uchwalenie zostało 

opóźnione w porównaniu z terminem nakreślonym w przepisach. Niektóre 

zagadnienia ujęte w uchwalonych planach głównie powiatowym i wcześniej 

wojewódzkim nie były realne do przyjęcia w programie gminnym a jest to na 

przykład propozycja transportu wszystkich odpadów komunalnych z terenu 

Gminy na wysypisko odpadów w Zielonej Górze. Wszystkie dotychczasowe 

składowiska odpadów we wsiach, ponieważ nie spełniały bieżących wymagań 

nazwano je wysypiskami dzikimi. W takiej sytuacji za dalsze ich użytkowanie 

groziły bardzo wysokie kary pieniężne. Należało więc wysypiska te skutecznie 

zamknąć przed dowozem odpadów. Ponieważ przedłużono możliwość 

wywożenia odpadów na wysypisko w Łochowicach zwróciliśmy się do 

Burmistrza w Krośnie Odrzańskim o przyjęcie odpadów z terenu tut. Gminy do 

Łochowic, na co otrzymaliśmy zgodę. 

W podobnej sytuacji pozostawały gminy sąsiednie, należało więc podjąć 

wspólne działanie zmierzające do zorganizowania bliższego miejsca do 

prowadzenia utylizacji odpadów komunalnych. W takim celu został utworzony 

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

Uchwalenie gminnego programu zostało poprzedzone uzgodnieniami, 

zebraniem opinii, konsultacje oraz projekt programu został wyłożony do 

publicznej wiadomości. Terminy przedstawia poniższy wykaz: 
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Opinie, uzgodnienia, konsultacje, uwagi i wnioski oraz 
wyjaśnienia. 

1) Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pismo o 
zaopiniowanie programu gospodarki odpadami z dnia 6 października 
2004 roku Nr:RLG-I-0211-11/04. 
Opinia pozytywna - Postanowienie Zarządu Województwa Lubuskiego z 
dnia 9 listopada 2004 r. nr DG.IV.761-52/04 z trzema uwagami 
merytorycznymi. 

2)  Zarząd Powiate Krośnieńskiego - pismo o zaopiniowanie PGO 
z dnia 11 października 2004 roku nr RLG-I-0211-11/04. 
Opinia pozytywna z licznymi uwagami merytorycznymi z dnia 6 
grudnia 2004 roku Nr BS-7648/27/04. 

3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismo 
o zaopiniowanie PGO z dnia 12 października 2004 roku Nr.RLG-I-0211-
11/04. Opinia pozytywna z opracowaną pozytywną oceną z dnia 1 
grudnia 
2004 roku nr: NM-XVIII/66/2004. 

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - pismo o 
zaopiniowanie PGO z dnia 25 października 2004 roku nr: RLG-I-0211-
11/04. 
Decyzja Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego zwraca plan do uzupełnienie o topografię, geologię wykaz 
dzikich wysypisk oraz map w formie elektronicznej z dnia 7 kwietnia 
2005 r. nr RGW-5232/D-1/05. 
Wyjaśnienie wysłano dnia 25 kwietnia 2005 r. nr: RLG-I-0211-11/05. 
Decyzja pozytywna opiniująca bez uwag NR; RGW-5232-1-1/05 z dnia 
12 maja 2005 roku. 

Konsultacja społeczna ogłoszona za pośrednictwem sołtysów oraz 
wywieszono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy o wyłożeniu GPO 
do konsultacji w dniach od 26 września 2005 roku do 17 października 2005 r. 
Podczas konsultacji społecznej wniosków ani uwag nie zgłoszono.
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b) Regulamin utrzymania czystości i porządku został opracowany 

według nowo obowiązujących przepisów i zatwierdzony Uchwałą Nr 

XXVIII/149/2006 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 27 lutego 2006 

roku. Następnie uchwała wraz z regulaminem została podana do 

publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń we 

wsiach oraz ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego Nr 33, poz. 710 z 2006 roku. 

c) Gmina Bytnica przystąpiła do tworzonego na naszym terenie celowego 

związku gmin pod nazwą „Międzygminny Związek Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" z 

siedzibą w Gubinie. Na tą okoliczność została podjęta Uchwała Nr 

XVI/83/2004 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 22 września 2004 roku w 

sprawie utworzenia Związku i przyjęcia stautu. Po zatwierdzeniu 

powyższego Związku Gmin przez Ministerstwo SWiA rozpoczął on 

swoją działalność od zlecenia opracowania „Transgranicznej 

Koncepcji Gospodarki Odpadami na terenie Euroregionu „Sprewa-

Nysa-Bóbr". 

d) Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało wydane Zarządzenie 

Nr 22/2006 GMINY BYTNICA z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie: 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych od właścicieli nieruchomości w Gminie Bytnica. Do końca 

2006 roku nie wystąpiły zgłoszenia w zakresie uruchomienia 

przedsiębiorstw o powyższej działalności mimo istniejącego 

zapotrzebowania przez mieszkańców. 

e) Ewidencja umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych jest 

prowadzona od roku 2004 i na bieżąco aktualizowana. 
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3. Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 roku 
 

1) Zamknięcie WPGO, 
2) Założenie ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów, 
3) Ilość odebranych odpadów komunalnych rocznie, 
4) Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów, 
5) Zbiórka odpadów i likwidacja dzikich wysypisk, 
6) Poniesione nakłady. 

Gminny Plan Gospodarki Odpadami został uchwalony 30 listopada 2005r. 
Ze względu na brak środków finansowych na zlecenie opracowania tego 
programu przez jednostki specjalistyczne oraz długo trwające uzgadnianie i 
opiniowanie a szczególnie przeciągnięte zaopiniowanie przez Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie; bo aż ponad pół roku - uchwalenie zostało 
opóźnione. W zatwierdzonym programie ze względu na ograniczone możliwości 
finansowe przez ogromne obciążenie budżetu spłatą pożyczek zaciągniętych z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i G.W. na budowę oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji poważniejszych zadań poza organizacyjnymi i 
bezkosztowymi do realizacji do 2006 roku nie ujmowano. Pomimo to zadania 
najpilniejsze były realizowane na bieżąco oraz część z nich wykonano poza 
programem. Do takich przedsięwzięć należą następujące: 

1) Zamknięto wszystkie istniejące Wiejskie Punkty Gromadzenia 
Odpadów w ilości 7 oraz je częściowo zrekultywowano. W Powiatowym 
Programie uznano za dzikie wysypiska, gdyż nie spełniały 
obowiązujących wymagań. 

2) Założono ewidencję umów na odbiór odpadów komunalnych oraz 
skierowano do wszystkich nie posiadających zawartych umów imienne 
wezwania w wyniku czego mimo zmiany usługodawców liczba świadczonych 
usług wzrosła w okresie sprawozdawczym z 427 zawartych umów na 510 
umów. W liczbie tej znajduje się 116 mieszkań w mieszkaniach 
wielorodzinnych, co stanowi ogółem 620 mieszkań obsługiwanych 
wywozem na ogólną ilość mieszkań 811 na terenie Gminy. Stanowi to 
ponad 76 % mieszkańców objętych zorganizowanym odbiorem odpadów 
komunalnych. Procent ten przyjęto szacunkowo i może być większy 
gdyż mogą być umowy na kilka rodzin w jednym budynku 
mieszkalnym. 



 8 

3) Niesegregowane odpady komunalne o kodzie odpadu 200301 
zostały odebrane i wywiezione poza teren Gminy w następujących 
ilościach 

      Rok 2004       Rok 2006 
1. TEW Gospodarka Odpadami Nowa Sól 

Oddział Świebodzin 139,00 t           137,00 t 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej 

W Krośnie Odrzańskim                              19,64 t           54,87 t 

Raze m                                                 58,64 t         191,87 t 

4) Zorganizowano segregację odpadów poprzez ustawienie w 11 punktach 
na terenie Gminy 33 pojemników na szkło białe, szkło kolorowe i plastyk. 
Zebrano następujące ilości: 

2006r. (miesiąc)    Szkło białe Mg,     Szkło kolorowe Mg,     Plastyk Mg, 

październik/06r.  2,30  2,80 
listopad/06r. -  -  0,68 
grudzień/06r. _______________ - ____________ - ___________ 0,68 

Razem 2,30 2,80 1,36 

5) Zbiórka odpadów i likwidacja dzikich wysypisk. 
Powstające dzikie wysypiska na terenach komunalnych są na bieżąco 
likwidowane przy pomocy zatrudnionych w Gminie pracowników 
interwencyjnych oraz pracowników skierowanych do odpracowania na 
cele społeczne. Często prace porządkowe organizują niektórzy sołtysi we 
wsiach oraz organizacje społeczne. 

6) Poniesione nakłady na realizowane przedsięwzięcia w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Na zamknięcie wiejskich wysypisk z budżetu Gminy wydatkowano w 
roku 2005 kwotę złotych 15.000,-. 
Koszt zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów wraz z odbiorem  
odzyskanych surowców wyniósł kwotę 5.279,96zł (5.280,-zł) 
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4. Analiza harmonogramu realizacji przedsięwzięć zawartych w GPGO. 

Harmonogram obejmował cztery podstawowe zadania do realizacji w 
latach 2004-2007. 
Są nimi:  

1. Wdrożenie przedsięwzięć w celu objęcia wszystkich 
zorganizowaną zbiórką odpadów lata 2006-2007. 

2. Opracowanie dokumentacji w zakresie metod likwidacji WPGO 
(Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów) 2006 rok . 
3. Przystąpienie do rekultywacji WPGO - 2007 rok. 
4. Wdrożenie segregacji odpadów 2007 r. 

Ad. 1. W okresie sprawozdawczym zostały podjęte działania dla włączenia 
Wszystkich mieszkańców i zakładów do przystąpienia do zorganizowanej 
zbiórki odpadów komunalnych. Mimo zaistniałych zmian w usługach 
osiągnięto zwiększenie się liczby usługobiorców. Nie została rozwiązana 
sprawa przystąpienia osób bezrobotnych, o trudnych warunkach 
materialnych niemogących zapłacić za usługi. 
 

Ad. 2.Nie opracowano dokumentacji na rekultywację wysypisk, podstawiono 
to zagadnienie do czasu powstania Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy 
Międzygminnym Związku. 
 

Ad. 3. Wykonane zostały prace zamknięcia Wiejskich Punktów Gromadzenia 
Odpadów i częściowo je zrekultywowano w roku 2005. 
Realizacja całkowitej rekultywacji będzie racjonalna, gdy zaistnieją warunki do 
wykonania tego zadania. 
 

Ad. 4. Dzięki zainteresowaniu tym zagadnieniem przez firmę TEW 
Gospodarka Odpadami, Oddział w Świebodzinie przystąpiono do zakładanej 
segregacji odpadów komunalnych. W świetle nowych przepisów zagadnienie to 
winno być rozwiązane odmiennie i będzie realizowane w następnych latach.



 10 

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Bytnica 2007 r 

Część opisowa. 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska zakres informacji objętych 
sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami winien 
odnosić się do zmian, które na terenie Gminy zaszły od dnia uchwalenia planu 
gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 roku. (str. 7 i 8 ). Informacje 
powyższe są następujące: 

1). W zakresie rodzaju, ilości i źródeł powstawania odpadów nie zaistniały 
większe zmiany gdyż liczba ludności nie uległa poważniejszym zmianom ani też 
nie powstały firmy o większym znaczeniu w tym zakresie. System 
zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych rozwijał się i mimo 
zaistniałych reorganizacji nastąpił znaczący wzrost ilości zawartych umów, co 
wykazane zostało w punkcie 3.2). 

2). Organizacja odbioru odpadów komunalnych. 
W roku 2004 głównym odbiorcą odpadów była firma „Skotman" z Kożuchowa, 
która zrezygnowała z usług przekazując umowy na odbiór odpadów 
komunalnych firmie TEW w Nowej Soli, Oddział w Świebodzinie. 
Przeważająca część mieszkańców pozostała w tej firmie wznawiając umowy. 
Po wysłaniu informacji przez Urząd Gminy do osób nieposiadających umów 
o konieczności uregulowania spraw w zakresie zawarcia umów na odbiór 
odpadów nastąpił znaczący wzrost zawartych umów. Część właścicieli 
nieruchomości zawarli umowy na usługi z Zakładem Gospodarki Komunalne w 
Krośnie Odrzańskim. Firmy obsługujące nieruchomości w przypadku nie 
regulowania rachunków za usługi zaprzestają świadczenia tych usług. W 
okresie sprawozdawczym nastąpiła odmowa dla 15 nieruchomości.  
 
3) Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów komunalnych. W celu 
odsortowania z odpadów komunalnych szkła i plastiku zorganizowane zostały 
we wszystkich wsiach punkty zbierania odpadów i ich zagospodarowanie. 
Ponadto mieszkańcy samoistnie znaczne ilości odpadów biologicznych 
odsegregowują we własnym zakresie. 
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10. ZAŁĄCZNIKI I TABELE. 

Zał. 10.1. 

Wykaz 
mieszkańców i liczby gospodarstw domowych wg spisu z 20 maja 2002r. 

 

Lp. 

 

 

Wieś 

 

 

Liczba 

mieszkańców 

 

 

Liczba 

gospodarstw 

Liczba mieszkań 

zamieszkałych/ 

/wielorodz./ 

 

 

ogółem 
W tym w 

blokach 

1 2 3 4 5 6 

1 Dobrosułów 389 128  116 

2 Budachów 686 242 36 205/36 

3 Drzewica 136 58  39 

4 Struga 111 30  26 

5 Bytnica 1166 424 58 328/59 

6 Gryżyna 126 56  42 

7 Grabin 172 69 22 55/22 

Razem: 2786 1007 116 811/116 

 

Budynki - 566 

Mieszkania - 889 

Izby mieszkalne - 3.174 
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Zal. 10.2  

Wykaz zawartych umów na usługi wywozu odpadów od mieszkańców 

poszczególnych wsi przez firmę „SKOTMAN" w latach 2000 - 2003. 
 

Lp. 
 

 

Wieś 
 

 

Liczba mieszkań 

obsługiwana przez firmę 

„SKOTMAN" 

Liczba mieszkań 

zamieszkałych wg 

spisu z 2002 
 

 

% 
 

 

Rok 2000 Rok 2003 

1 2 4 5 6 7 

1 Dobrosułów 49 39 116 33 

2 Budachów 77 97 169 ( 36m/bl) 57 (72) 

3 Drzewica 30 23 39 58 

4 Struga 25 20 26 76 

5 Bytnica 171 164 270 (58) 60 (77) 

6 Gryżyna 43 38 42 90 

7 Grabin 30 25 33 (22) 75 (85) 

Razem: 425 406 811(116) 58 

 

 

 

 

    

 

 

    

 


