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I. WSTĘP
Gospodarka odpadami jest jednym z ważniejszych zagadnień ochrony środowiska.
Wzrost poziomu konsumpcjonizmu i szybki rozwój technologiczny wyraźnie poprawił
jakość naszego życia, jednak odwrotnie do tego wzrostu pogorszyło się nasze środowisko.
Przez lata nie zwracaliśmy uwagi na ilość wywarzanych w naszych gospodarstwach
odpadów, ani na to w jaki sposób są później zagospodarowywane, aż doszliśmy do tego
momentu, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że zmiany, które zaszły w naszym
środowisku są tak duże, że już dziś wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie i poczucie
bezpieczeństwa. Zastanawiamy się jaką Ziemię pozostawimy naszym dzieciom i wnukom.
Obecnie znajdujemy się w punkcie, w którym selekcja zbieranych odpadów jest
obowiązkiem a nie wyborem. Poniższe opracowanie ma na celu ukazanie mieszkańcom
działań, w zakresie gospodarki odpadami podejmowanych na terenie Gminy Biała.

II. PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) do zadań gminy należy min. doskonalenie corocznej
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi;
Analiza ta, zgodnie z art. 9tb w/w ustaw obejmuje:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów
stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) potrzeby inwestycyjne, które gmina ponosi za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) poniesione koszty za odzysk, recykling, unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,
w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość niesegregowanych odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady
komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych.
Przedstawiona niżej informacja obejmuje stan systemu do dnia 31 grudnia 2020 r.

III. UCHWAŁY
Na dzień 31 grudnia 2020 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi
funkcjonował na podstawie poniższych uchwał Rady Miejskiej w Białej :
• Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017r . w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.
• Uchwała Nr IX.105.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała.
• Uchwała Nr XI.137.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
• Uchwała Nr XI.136.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.
• Uchwała Nr XXII.156.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 04 maja 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.
• Uchwała Nr XI.144.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają
odpady komunalne.
•
Uchwała Nr XIII.173.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne oraz warunków trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
• Uchwała Nr XIII.174.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
• Uchwała Nr XV.196.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

IV. PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE
Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała obejmuje
wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Mieszkańcy gromadzą odpady w sposób
selektywny. Zaopatrują się w odpowiednie kubły na śmieci, Gmina zapewnia naklejki na
kubły w celu oznaczenia odpowiednich odpadów. Zapewnia również worki na papier dla
mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.
Odpady zbierane są w podziale na frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne,
2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
3) papier i tektura,

4) zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali),
5) popiół,
6) odpady szklane.
Ponadto, dwa razy w roku przeprowadzany jest odbiór od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych.
Częstotliwość odbioru odpadów w pierwszych dwóch miesiącach roku 2020 r. była zgodna
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała zawartym w
uchwale Nr XXIII.224.2017 r. Następnie Regulamin był zmieniany dwukrotnie aby
optymalnie doprecyzować go do potrzeb mieszkańców i możliwości odbioru przez firmę.
Częstotliwość odbioru odpadów przedstawiała się następująco:

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Lp.

Rodzaj
odpadu

Uchwała Nr XI.136.2020 z dnia
10 lutego 2020 r.
Częstotliwość zbiórki
(nie rzadziej niż)
Kwiecień wrzesień

Październik –
marzec

1

„Zmieszane”

1 raz na 3
tygodnie

1 raz na 3
tygodnie

2

„Tworzywa
sztuczne”

1 raz na 3
tygodnie

1 raz na 3
tygodnie

3

„Popiół”

1 raz na
miesiąc,
w miesiącach:
IV,VI,IX

4

„Papier”

5

”Bioodpady”

Uchwała Nr XXII.156.2020 z dnia
4 maja 2020 r.
Częstotliwość zbiórki
(nie rzadziej niż)
Kwiecień październik

Listopadmarzec

1 raz na 2
tygodnie

1 raz na 2
tygodnie

1 raz na
miesiąc

1 raz
miesiąc

1 raz na 2
tygodnie

1 raz na
miesiąc,
w miesiącach:
IV,VI,IX

1 raz na 2
tygodnie

1 raz na 3
tygodnie

1 raz na 3
tygodnie

1 raz na
miesiąc

1 raz na
miesiąc

1 raz na
miesiąc

1 raz na 2
miesiące

1 raz na 2
tygodnie

1 raz na 2
miesiące

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Lp.

Rodzaj
odpadu

Uchwała Nr XI.136.2020 z dnia
10 lutego 2020r.
Częstotliwość zbiórki (nie
rzadziej niż)

Uchwała Nr XXII.156.2020 z dnia
4 maja 2020 r.
Częstotliwość zbiórki (nie rzadziej
niż)

Kwiecień wrzesień

Październik –
marzec

Kwiecień październik

Listopadmarzec

1 raz na
tydzień

1 raz na
tydzień

1 raz na
miesiąc

1 raz na
miesiąc

1 raz na 2
tygodnie

1

„Zmieszane”

1 raz na
tydzień

1 raz na 2
tygodnie

2

„Tworzywa
sztuczne”

1 raz na 3
tygodnie

1 raz na 3
tygodnie

3

„Popiół”

1 raz na
miesiąc,
w miesiącach:
IV,VI,IX

1 raz na 2
tygodnie

1 raz na
miesiąc,
w miesiącach:
IV,VI,IX

4

„Papier”

1 raz na 3
tygodnie

1 raz na 3
tygodnie

1 raz na
miesiąc

1 raz na
miesiąc

5

”Bioodpady”

1 raz na
miesiąc

1 raz na 2
tygodnie

1 raz na
tydzień

1 raz na 2
miesiące

V. WŁASNE AKCJE PROMOCYJNE I REKLAMOWE GMINY.
Zwiększające się wymagania odnośnie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku odpadów komunalnych zobowiązują Gminę do podejmowania działań
informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców:
1.W roku 2020 wystosowano Apel do mieszkańców o utrzymanie czystości i porządku,
który został umieszczony w miesięczniku Panoramy Bialskiej.
2.Mieszkańcy, byli również informowani o zwolnieniu w części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i
gromadzenia w nim bioodpadów.
3.Promowano akcję „Piątka za segregację”.
4.Promowano również akcję „Plastik nie do pieca, piec nie do plastiku”.

VI. DEKLARACJE
Na podstawie danych zebranych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi posiadamy następujące informacje (na dzień 31 grudnia 2020 r.)
1. Liczba nieruchomości, na które złożono deklaracje – 2274 (wszystkich
nieruchomości na terenie gminy Biała, wg. ewidencji gruntów i budynków jest 4079) dla
pozostałych nieruchomości zostały złożone deklaracje zerowe, lub są to budynki
nienadające się do zamieszkania.
2. Zdeklarowana liczba mieszkańców według deklaracji -7555
-liczba osób deklarujących posiadanie kompostownika - 955
-liczba osób nie posiadających kompostownika - 6600

Gmina Biała wg. danych ewidencji ludności na 31 grudnia 2020 r. liczy 10294
mieszkańców. Różnica mieszkańców zameldowanych w zestawieniu z liczbą
mieszkańców zamieszkałych ( zdeklarowanych w deklaracjach) wynosi 2739 osób co
stanowi ubytek 26,61 % mieszkańców. Różnica jest wynikiem migracji ludności
(pracujący za granicą, osoby studiujące) oraz stale zmieniającej się liczby zgonów
i urodzeń.
Uchwałą Nr XI.136.2020 Rady Miejskiej w Białej, na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 i 1579) wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Biała zobowiązani
zostali do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Do końca lutego 2020 r. można było składać deklaracje ze zbiórką selektywną lub
mieszaną.
Ogólna liczba złożonych deklaracji, które mają przypisane naliczenia za gospodarowanie
odpadami komunalnymi -3071
Liczba deklaracji ze zbiórką selektywną
-2978
Liczba deklaracji ze zbiórką zmieszaną
- 93 (są to deklaracje złożone przed
zmianą uchwały, osób które obecnie przebywają poza Gminą)
- liczba osób w przedziale dla zbiórki selektywnej
- 6916
- liczba osób w przedziale dla zbiórki zmieszanej
-1
Mimo, iż wprowadzona została obowiązkowa segregacja jedna osoba widnieje w systemie
gospodarki odpadami w przedziale zbiórki zmieszanej. Osoba ta od dłuższego czasu
przebywa poza Gminą.
4. Liczba złożonych deklaracji zerowych do roku 2020 - 102 ( bez naliczania opłaty)
Liczba wydanych decyzji naliczających - 4.

VII. WERYFIKACJA DANYCH
Na bieżąco weryfikowana jest lista nieruchomości, na które nie złożono deklaracji oraz
spis urodzeń dzieci na terenie gminy. W przypadku nie złożenia stosownych dokumentów
wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji lub wyjaśnień.
W przypadku wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wystosowano wezwania
do złożenia wyjaśnień rozbieżności w ilości podanych osób. W każdym z przypadków
wezwane podmioty złożyły stosowne korekty z odpowiednim naliczeniem opłaty. Ilość
wysłanych wezwań w 2020 r. do złożenia wyjaśnień w sprawie deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 108.
Zgodnie z art. 9 tb ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości w gminie, analiza powinna
zawierać również dane o liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o
której mowa w art. 6 ust.6-12 w/w ustawy. Gmina Biała nie obejmuje systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne. W toku weryfikacji w 2020 r. wysłano 19 wezwań do
przedsiębiorców, celem udokumentowania podpisanych umów na usługi odbioru odpadów
komunalnych.

VIII. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wyniku przetargu z wolnej ręki na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Biała, gospodarkę odpadami
prowadziły Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białej ul. Prudnicka 43. Firma została
wyłoniona w przetargu z wolnej ręki.

IX. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Zgodnie ze złożonymi przez firmy świadczące usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych sprawozdaniami, na terenie gminy Biała w roku 2020r. zebrano
następujące rodzaje i ilości odpadów :

Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji

Kod odpadów6)

20 03 01
20 01 39

Rodzaj odpadów6)

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Tworzywa sztuczne

Masa odebranych odpadów komunalnych
przekazanych do zagospodarowania7) [Mg]
1405,72
254,45

20 01 99
20 03 07
20 02 03
15 01 07
20 01 01
15 01 06
20 02 01

Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny (popiół)

719,82

Odpady wielkogabarytowe
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Opakowania ze szkła
Papier i tektura
Zmieszane odpady opakowaniowe
Odpady ulegające biodegradacji
SUMA

56,81
13,38
144,56
55,91
2,34
164,68
2817,68

Informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji

Kod odpadów6)
20 02 01
20 01 01

Rodzaj odpadów6)

Masa odebranych odpadów komunalnych
przekazanych do zagospodarowania7) [Mg]

Odpady ulegające biodegradacji
Papier i tektura
SUMA

164,68
55,91
220,59

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Od 1 lipca 2013 r. w Białej funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który mieści się przy ul. Lipowej 1. Od 01.01.2020 r. punkt obsługiwany jest
przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białej.
Odpady przyjmowane są zgodnie z Regulaminem PSZOK i należą do nich min. odpady
wielkogabarytowe (jak meble, dywany, wykładziny), przeterminowane leki, zużyte baterie,
akumulatory, odzież, papier i tektura, tworzywa sztuczne, zużyte opony samochodów
osobowych, styropian, gruz ceglany, zmieszane odpady z remontów i budowy (jeżeli nie
są wytwarzane przez przedsiębiorców i firmę, gdyż w stosunku do nich stosuje się
odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami).
Na PSZOK zostaje również przyjmowany nadmiar zgromadzonych bioodpadów.

W roku 2020 do PSZOK trafiły następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych :
Kod odpadów6)

20 01 35*

20 01 23*

Rodzaj odpadów6
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż 20 01
21, 20 01 23, zawierające
niebezpieczne składniki (1)
Urządzenia zawierające freony
freony

Masa zebranych odpadów komunalnych7)
[Mg]
3,636

4,298

20 01 36

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

6,246

20 01 01
20 01 11
20 02 01

Papier i tektura
Tekstylia
Odpady ulegające biodegradacji

4,78
7,56
13,97

17 01 07

Gruz ceglany

35,23

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

57,480

20 01 39

Tworzywa sztuczne

6,96

16 01 03

Zużyte opony
Opakowania z tworzyw sztucznych
(styropian)
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09
01, 17 09 02, 17 09 03
SUMA

6,925

15 01 02
17 09 04

0,5
2,34
149,925

X. Potrzeby inwestycyjne, które Gmina ponosi za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Budowa i przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała
Zakres rzeczowy:
Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Prudnickiej
oraz modernizacji już istniejącego przy ul. Lipowej.
W 2019r. zakończono modernizację PSZOK przy ul. Lipowej.
Planowany termin zakończenia całego projektu tj. utworzenie PSZOK przy ul. Prudnickiej:
31.12.2022r.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

XI. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU W ROKU 2020 W GMINIE BIAŁA
Gmina Biała w 2020r . osiągnęła następujące poziomy:
• 84,55 % recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, liczonych łącznie dla wszystkich poddanych frakcji odpadów
komunalnych. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych poziom recyklingu na 2020 r. powinien wynieść
50 %
• 100 % recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który zgodnie z rozporządzeniem w 2020 r.
powinien osiągnąć wartość 70 %

• 69,17 % poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
1995r. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska poziom w 2020 r.
Powinien wynieść nie więcej niż 40 %.

XII. KOSZTY SYSTEMU W ROKU 2020
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzona została na podstawie
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
stanowiąca od lipca 2013 r. dochód własny gminy.
Stawki opłat obowiązujące w gminie Biała w 2020 r. określone zostały w uchwałach:
a) Uchwała Nr IX.105.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
- Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20
zł od osoby miesięcznie. W przypadku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość była większa niż 5, stawka wynosiła 100 złotych oraz 10 zł od każdej
kolejnej osoby.
- Stawka opłaty podwyższonej za nie wypełnianie obowiązku selektywnego zbierania
odpadów określona została w wysokości 60 zł od osoby miesięcznie.
b) Uchwała Nr XV.196.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 września 2020r. w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.
- Stawka zwolnienia właściciela nieruchomości za kompostowanie bioodpadów
wynosi 1 zł miesięcznie od nieruchomości.
Należności przypisane na rok 2020 r. wynoszą 2.025.732,02 zł, w tym należności z lat
poprzednich wynoszą 166.632,62 zł. Na dzień 31.12.2020 r. odnotowano wpłaty na kwotę
1.806.039,26 zł. W stosunku do roku 2019 wpływy są wyższe o 313.821,74 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 183.104,10 w stosunku do
dłużników prowadzona jest egzekucja. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje
nadpłata w kwocie 16.979,20 zł i wynika z wpłat dokonywanych przez mieszkańców na
okresy następne.
Do osób zalegających w 2020 roku wysłano 325 upomnień, wystawiono 36 tytułów
egzekucyjnych, które przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku celem
prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
W okresie 2020 roku udzielono umorzenia (dla 1 rodziny) zaległości należności głównej na
kwotę 204,00 zł, uwzględniając trudną sytuację finansową wnioskodawców.
Należności pozostałe tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz odsetki za okres
2020 r. wyniosły 18.382,10 zł, na dzień 31.12.2020 r. odnotowano wpłaty na kwotę

5.102,31 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wyniosły
13.279,79 zł.

XIII. WPŁATY ZA ODPADY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DEKLARACJI
W roku 2020 wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.806.039,26 zł
tj. 93,1% założonego planu. Opłaty można dokonać za dowolny okres do przodu. Są
mieszkańcy, którzy dokonują opłat kwartalnie, za okres pół roku lub cały rok. Są też tacy
mieszkańcy, którzy nie uiszczają opłaty za odpady.
W ramach wydatków z funduszy gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2020
sfinansowano wydatki bieżące na kwotę 1.764.042,58 zł, w tym na:
− wynagrodzenia inkasentów – 30.337,00 zł,
− obsługę administracyjna systemu (m.in. wynagrodzenia, szkolenia, koszty egzekucji) –
115.933,70 zł,
− uporządkowanie dzikiego wysypiska w Śmiczu – 3.000,00 zł,
− obsługę PSZOK (wynagrodzenie pracownika, wyposażenie PSZOK, zakup środków
czystości, energia, podatek, wywóz nieczystości) – 166.315,32 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1.448.456,56 zł.

Plan wydatków przeznaczony na realizację inwestycji „Przebudowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, nie został wykonany.
Realizacja II etapu prac związanych z tą inwestycją planowana jest na lata 2021-2022. Zadanie realizowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
Doprecyzowany zostaje proces uszczelniania gospodarki odpadami komunalnymi. Coraz
większa jest liczba osób objętych deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Zwiększa się również liczba odbioru odpadów w PSZOKu co jest dowodem jak
niezbędny i potrzebny był ten punkt aby odpowiednio zarządzać odpadami.
Zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie odpowiedzialności za wytwarzane odpady
jest obecnie jednym z najpilniejszych wyzwań cywilizacyjnych społeczeństwa.

XIV. PODSUMOWANIE
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała jest cały czas
udoskonalany, aby w pełni zabezpieczyć potrzeby mieszkańców w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Mieszkańcy coraz częściej oddają odpady na PSZOK a wzrastająca
liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami świadczy o prawidłowym działaniu sytemu uszczelniania gospodarki.
Priorytetem Gminy jest ukończenie projektu utworzenia PSZOK przy ul. Prudnickiej oraz
pogłębianie edukacji mieszkańców w dziale właściwego przygotowania do segregacji (np.
opróżnianie i zgniatanie opakowań), właściwego sortowania a co najważniejsze, zapobieganiu powstawania niepotrzebnych odpadów i dokonywaniu świadomych wybory konsumenckich.
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