
 

 

 

15 sierpnia 2010       

Rada Miasta Opola 
Sekretariat Rady Miasta Opola 
 
Rynek-Ratusz 
45-015 Opole , POLSKA     

Wniosek o ujęcie w budżecie Miasta Opola zadania 

„Budowa centrum recyklingu w Mieście Opolu”  
 
W imieniu i z upoważnienia naszego stowarzyszenia chciałbym złożyd wniosek o ujęcie 
w budżecie Miasta Opola zadania polegającego na sfinansowaniu budowy centrum 
recyklingu, który będzie służył wszystkim mieszkaocom miasta Opola. Pod nazwą 
„centrum recyklingu” kryje się ogrodzony, utwardzony teren o powierzchni ok. 0,5 ha, 
na którym będą wystawione kontenery do selektywnej zbiórki takich odpadów, które 
ze względu na gabaryty lub ilośd nie powinny trafiad do przydomowych pojemników.  
Usługa przyjmowania odpadów od mieszkaoców będzie darmowa – każdy będzie mógł 
przyjśd lub przyjechad samochodem osobowym z przyczepką ( ilośd oddawanych 
odpadów – do 2 m3) by za darmo przekazad do dalszego recyklingu następujące grupy 
odpadów: 
 

 gruz budowlany 

 ziemię 

 gałęzie, liście  

 meble, stolarka 

 kartony  

 inne materiały palne (tworzywa nieopakowaniowe, guma, szmaty) 

 elektrośmieci 

 niebezpieczne (farby, baterie, lampy energooszczędne) 
 

 Na terenie centrum recyklingu będą wystawione też tradycyjne pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i papieru graficznego: 
 

 „dzwon” na szkło białe 

 „dzwon” na szkło zielone 

 „dzwon” na szkło brązowe 

 „dzwon” na papier gazetowy i graficzny 

 „dzwon” na metale 

 „dzwon” na tworzywa opakowaniowe (butelki PET, folie) 
 
Docelowo w Opolu powinny byd trzy centra recyklingu.  Roczny koszt prowadzenia 
takiego centrum wyniesie ok. 450 tys. PLN.  
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Uzasadnienie i opis 
 

Gospodarka odpadami jest zgodnie z ustawą o odpadach zadaniem własnym gminy. Gmina Opole 

nie jest właścicielem odpadów, jednak ustawodawca na gminę nałożył obowiązki zapewnienia 

sprawnego systemu zbiórki, recyklingu i utylizacji koocowej odpadów.  W imieniu Miasta Opola 

obowiązki te realizuje m.in. Zakład Komunalny przy ulicy Podmiejskiej 69.  

W „Regulaminie1 utrzymania czystości w gminie”  Rada Miasta Narzuciła na mieszkaoców 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym opakowaniowych, zielonych, budowlanych, 

elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych. Wg „Regulaminu…” takich odpadów nie wolno 

wyrzucad razem z innymi odpadami komunalnymi do jednego pojemnika. 

Niestety, z powodów finansowych a także niewystarczającej świadomości ekologicznej wiele osób 

tak nie czyni.  Bardzo często duże, ponadgabarytowe odpady są ustawiane bezpośrednio przy 

altanach śmietnikowych lub wyrzucane na dziko. Tak samo postępuje się z odpadami budowlanymi.  

Biomasę często spala się na terenie ogródków działkowych lub posesji jednorodzinnych, co nie jest 

wprawdzie zabronione prawem , jednak niekorzystnie wpływa na stan jakości powietrza w mieście.  

Drobne elektrośmieci a także baterie czy żarówki energooszczędne są wyrzucane do pojemników na 

odpady wymieszane.  Składowanie tych odpadów lub ich spalanie w piecach cementowni jest 

niekorzystne dla środowiska naszego województwa. 

Jednocześnie sukces finansowanej z budżetu miasta akcji „dni otwartego śmietniska” , która odbywa 

się co kwartał przed bramą Zakładu Komunalnego przy ulicy Podmiejskiej 69 dowodzi, że mieszkaocy 

bardzo chętnie sami przywiozą i posortują odpady, jeżeli nie będą musieli za to zapłacid.   

Koszt wynajęcia jednego kontenera o obj. 5 m3 wraz z usługą załadunku i oddania na składowisko 

odpadów wynosi ok. 500 PLN netto, przy czym na rynku nie ma firm oferujących selektywny odbiór 

odpadów (np. poprzez dostarczenie dwóch mniejszych kontenerów w cenie jednego większego ). 

Koszt obioru 1 m3 gruzu budowlanego wynosi ok. 100 PLN.  W przypadku remontu generalnego 

mieszkania lub domu można łatwo wygenerowad 20-40m3 odpadów. Biorąc pod uwagę ceny firm 

kontenerowych nie dziwi fakt, że wiele osób pozbywa się odpadów nielegalnie na dzikich 

wysypiskach. Oferta firm kontenerowych nie sprzyja wzrostowi poziomu recyklingu oraz ograniczenia 

ilości odpadów BIO na składowisku. 

Akcja „dni otwartego śmietniska” jest jak na potrzeby Opola niewystarczająca: w ten sposób rocznie 

zbierze się ok. 150-200 ton odpadów, przy ilości 55 tys. ton odpadów produkowanych przez Opolan 

rocznie.  

Innym problemem jest brak możliwości wypełniania obowiązków wynikających z „Regulaminu…” 

przez mieszkaoców. W przypadku prowadzenia niewielkich prac remontowych (np. skuwanie płytek 

w łazience” ilośd odpadów remontowych może wynieśd np. 500 kg. Jest to ilośd zbyt mała, by 

                                                           

1
 http://ste-silesia.org/opole/regulamin2009.pdf (Uchwała Rady Miasta Opola z dnia 4 grudnia 2009 roku)  

http://ste-silesia.org/opole/regulamin2009.pdf


 

 

wynajmowad specjalny kontener za kilkaset złotych, jednak to ilośd za duża, by zgodnie z § 7 ust 6 

„Regulaminu…”  móc je wyrzucid do pojemnika z odpadami wymieszanymi.  Zgodnie z § 3 ust 1 

„Regulaminu…”   gruz budowlany należy usunąd z terenu posesji niezwłocznie po zakooczeniu prac 

budowlanych.  

Podobnie jest z odpadami zielonymi: osoba prowadząca cięcia pielęgnacyjne lub wykaszanie często 

jest konfrontowana z problemem pozbycia się tych odpadów w sposób zgodny z ekologią i zapisami 

„Regulaminu…”  . Zgodnie z ustawą o odpadach osoby prywatne nie mają prawa do przywożenia 

odpadów komunalnych samodzielnie na składowisko. Mogą to czynid jedynie przedsiębiorcy 

posiadający zezwolenie (koncesję) Miasta Opola.  

W Opolu jest 35 zestawów do selektywnej  zbiórki odpadów ( tzw. „dzwony” ). Są one ustawione w 

miejscach publicznych i mogą z nich korzystad wszyscy mieszkaocy Opola.  Zestawy te są opróżniane 

co 1-2 tygodnie, w zależności od pory roku i okolicy. System pojemników publicznych, mimo że 

bardzo pomocny, nie rozwiązuje jednak problemu zbiórki selektywnej.  Na zdjęciu poniżej 

przedstawiony jest samochód załadowany ścinkami z niszczarki do dokumentów, przygotowanych do 

wywiezienia do pojemnika publicznego właściwego dla miejsca zamieszkania.   

 

W widocznych workach znajduje się dokładnie 1 m3 (ubitych) ścinek papierowych o łącznej wadze 

42 kg. Jest to równowartośd trzech pudeł papieru do drukarki ( 16 ryz po 500 stron). Jeżeli te cenne 

surowce wtórne trafią do pojemnika na papier o pojemności 1100 litrów, to zostanie on całkowicie 

zapełniony.  Tym samym dla 42 kg papieru trzeba będzie wzywad wóz specjalistyczny do jego 

opróżnienia. Dodatkowo ten papier zostanie wymieszany z innymi rodzajami papieru w śmieciarce i 

przez to na terenie bazy firmy wywozowej znowu musi byd sortowany.  



 

 

Taka gospodarka bardzo podraża koszta recyklingu powodując, że przedsiębiorcom zajmujących się 

wywozem odpadów na niej tak naprawdę nie zależy.  

Wyjściem z tej sytuacji jest powstanie centrum recyklingu . 

W tym wypadku każdy, kto posiada małą ilośd gruzu budowlanego, ziemię z wykopów, duże i sztywne 

kartony (np. po meblach czy sprzęcie RTV) , gałęzie i inne odpady zielone a także niepotrzebne 

odpady palne może je za darmo przywieźd na teren centrum recyklingu w godzinach otwarcia.  

Schemat takiego centrum prezentuje grafika poniżej: 

 

Centrum recyklingu to utwardzony, ogrodzony plac o powierzchni około 0,5 ha na którym będzie 

postawionych kilka mniejszych i większych kontenerów na konkretne grupy odpadów.  

Przewidziane są następujące kontenery: 

1) pojemności 5 m3 
 

a) na gruz i inne inertne odpady budowlane 
b) na ziemię i inne mineralne odpady sypkie 
c) na gałęzie i inne odpady ogrodowe zielone 
d) na meble i drewno odpadowe 
e) na odpady palne (tworzywa nieopakowaniowe, szmaty, guma, opony) 

 
2)  o pojemności 10 m3 (zadaszone z wrotami) 

a) na kartony (praso kontener) 
b) na elektrośmieci 
c) pojemniki dla odpadów niebezpiecznych (świetlówki, leki, baterie, farby i lakiery) 



 

 

3) zestaw pojemników typu dzwon dla odpadów opakowaniowych: 

a.  na szkło bezbarwne 
b. na szkło zielone 
c. na szkło brązowe 
d. na papier graficzny 
e. na tworzywa opakowaniowe (butelki PET, folie) 
f. na metale żelazne i nieżelazne) 

 
Powierzchnia placu jest umotywowana potrzebami manewrowymi (bezpieczny załadunek/wyładunek 

pomimo przebywania mieszkaoców na placu ). 

Zatrudnione osoby na placu ( dwie na jednej zmianie, praca na 2 zmiany 8-20) mają następujące 

zadania: 

 kontroli pojazdów przy wjeździe, czy odpady są posortowane (zawracanie ludzi z odpadami 
wymieszanymi) 

 prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów 

 zgłaszanie potrzeby wymieniania kontenerów na pusty. 

 kontrola prawidłowych wrzutów 

 informowanie mieszkaoców o możliwościach sortowania 

 utrzymywania porządku i czystości na placu. 

Koszt i forma organizacyjna 
 

Proponujemy przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na prowadzenie takiego centrum 

recyklingu. Przedsiębiorca  startujący w przetargu oferowałby własny plac i pracowników oraz 

użytkowanie centrum recyklingu za miesięcznym wynagrodzeniem.  

W przetargu Miasto Opole określiłoby minimalne wymagania co do placu (minimalna wielkośd, 

położenie, zatrudnienie, godziny otwarcia, ilośd kontenerów na placu) oraz zobowiązało, że odpady z 

placu będą odbierane przez Zakład Komunalny ( lub byd przywożone na teren Zakładu Komunalnego) 

do dalszego przerobu. Koszt odbioru odpadów i ich utylizacji przejmuje na siebie Miasto Opole. 

Przedsiębiorca, który zaoferuje najniższą cenę za użytkowanie centrum recyklingu, otrzyma to 

zlecenie. 

Łączny koszt utrzymania centrum recyklingu szacujemy na 450 tys. PLN rocznie. 

Kwota ta składa się: 

 Koszt wywozu i utylizacji odpadów: 700 PLN/dziennie = 17500 PLN/mies. 

 Koszt wynagrodzenia (4 osoby x 3000 PLN/brutto = 12000 PLN/mies. 

 Teren+media = 8000 PLN/mies. 

 

 17500 PLN dla Zakładu Komunalnego za odbiór/utylizację 

 20000 PLN dla przedsiębiorcy – operatora centrum recyklingu 

 
= ok. 450 tys PLN /rocznie    ok. 1,35 mln rocznie za trzy centra recyklingu (docelowo) 



 

 

Najprawdopodobniej do przetargu wystartuje zarówno Remondis, jak i sam Zakład Komunalny, 

wtedy w/w firmy nie będą musiały się dzielid „pulą za utylizację” z operatorem , samemu nim będąc.  

Do przetargu jednak mogą przystąpid całkowicie nowe firmy w branży, np. składy złomu.  

Finansowanie 
 

Zgodnie z art. 400a ustawy prawo ochrony środowiska gminy powinny finansowad z dochodów z kar i 

opłat za korzystanie ze środowiska a także z udziału w opłacie marszałkowskiej za składowanie 

zadania związane z edukacją ekologiczną oraz wspieraniem recyklingu.  

Powstanie centrum recyklingu jest takim zadaniem. 

Można się też starad o dofinansowanie z WFOSiGW w Opolu  (jeżeli centrum będzie otwarte także dla 

mieszkaoców gmin podopolskich )  

Możliwe też jest staranie się o dofinansowanie z RPO dla Opolszczyzny ( działanie 6.2 – 

zagospodarowanie terenów zdegradowanych) w przypadku, gdy zadania podejmie się Zakład 

Komunalny a centrum powstanie na terenie opuszczonych terenów przemysłowych ( np. opuszczone 

hale przemysłowe przy ulicy Działkowej w Opolu pomiędzy zajezdnią MPK a Centrozłomem). 

Realizacja projektu daje też oszczędności w istniejących wydatkach budżetowych: 

a) likwidacja „dni otwartego śmietniska” 
b) zmniejszenie opłat za likwidację dzikich wysypisk 
c) zmniejszenie opłat za wypróżnianie zestawów pojemników ogólnodostępnych (poprzez ich 

lepsze zapełnienie) 
 

Realizacja projektu pomoże też uniknąd kar administracyjnych ( art. 79a ustawy o odpadach) za 

niedotrzymanie przez Miasto Opole maksymalnych ilości składowania odpadów ulegających 

biodegradacji na składowisku po roku 2011.  

 
Z poważaniem 
 

 

Tomasz Wollny 
-Zarząd- 
 
hydroxy@o2.pl 
513-981928 Fax 77-4510349 
 
Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA z siedzibą w Opolu przy ulicy Tulipanów 10  
( KRS 0000165898 rejestracja w roku 2003 )  
 
Zdjęcie I grafika:  Wolny Przemysław (http://przemekwolny.com/ ) 

mailto:hydroxy@o2.pl
http://przemekwolny.com/

