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OCENA EFEKTYWNOŚCI ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  

W artykule przedstawiono analizę aktualnego stanu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 

jednego z miast Polski liczącego ok. 9000 mieszkańców. Na podstawie badań opinii mieszkańców 

dokonano identyfikacji przyczyn niskiej efektywności segregacji odpadów „u źródła” oraz 

problemów związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta. Ankieta składała się z dwóch 

części dotyczących: (a) indywidualnego podejścia mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów; (b) 

barier, które wpływają negatywnie na ich zaangażowanie w prowadzeniu selektywnej zbiórki 

surowców. 

1. WPROWADZENIE 

Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej zobowiązała się do implementacji 

postanowień dyrektyw unijnych, a co za tym idzie do spełnienia szeregu norm 

zawiązanych m.in. z poprawą gospodarki odpadami. Wśród nich znajduje się 

ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach oraz osiągnięcie 

wymaganych poziomów odzysku. Pierwszym krokiem w kierunku spełnienia norm 

jest wprowadzenie skutecznego systemu selektywnego zbierania odpadów na terenie 

całego kraju, w celu uzyskania czystych, jednorodnych frakcji. Początki selektywnej 

zbiórki odpadów przypadają na pierwszą połowę lat 90-tych XX wieku. W 2011 r.  

w Polsce już ponad 96 % gmin prowadziło selektywną zbiórkę odpadów. Niestety, 

masa posegregowanych „u źródła” odpadów stanowiła zaledwie 10 % ogólnej ilości 

zebranych odpadów komunalnych. Aż 71% masy zebranych odpadów komunalnych 

zostało zdeponowanych na składowiskach [7]. Średnia dla Unii Europejskiej w 2010 

r. (27 krajów członkowskich) wynosiła ok. 38 % [5]. Dane Głównego Urzędu 
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Statystycznego potwierdzają niską wydajność i bardzo wolny rozwój obowiązującego 

modelu gospodarki odpadami, dlatego zdecydowano się na jego reformę.  

W nowym systemie gmina ma przejąć odpowiedzialność za odpady i sposób ich 

zagospodarowania. Zgodnie z ustawą [2] musi ona wyłonić w drodze przetargu firmę 

świadczącej usługi w zakresie: 

  zbiórki odpadów, wskazując w umowie wyłonionej firmie zakłady, do 

których ma dostarczyć odpady, 

  zbiórki i zagospodarowania odpadów, nie wskazując miejsca 

przetwarzania odpadów. 

Gmina licząca powyżej 10 tys. mieszkańców może podzielić swój obszar na 

sektory i wówczas dla każdego z sektorów musi ogłosić osobny przetarg [2]. 

Dodatkowo gminy są zobowiązane do prowadzenia działań informacyjnych  

i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w 

szczególności w zakresie ich selektywnego zbierania. Dotyczy to przede wszystkim  

udostępniania na stronie internetowej gminy informacji, dotyczących gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

Istotną nowością jest obciążenie gminy odpowiedzialnością (sankcjami 

finansowymi) za niezrealizowanie obowiązków dotyczących m.in. osiągnięcia 

wymaganych poziomów selektywnego zbierania określonych frakcji odpadów  

i poziomów ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na 

składowiskach [8]. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 

r. [4] poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła (liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów 

komunalnych)  przykładowo w 2013, 2017 i 2020 r. wynosi odpowiednio: 12, 20  

i 50 %. W odniesieniu do wymagań dotyczących odpadów ulegających biodegradacji 

[3], gminy są obowiązane ograniczyć ich masę przekazywaną do składowania:  

  do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania,  

  do dnia 31 grudnia 2016 r. – do nie więcej niż 45% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania, 

  do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania  

  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Przebudowa polskich przepisów wewnętrznych regulujących postępowanie  

z odpadami oraz objęcie w ciągu najbliższych lat wszystkich mieszkańców systemem 

zbierania i zagospodarowania odpadów wpisuje się w unijną politykę tworzenia tzw. 

„społeczeństwa recyklingu”, dążącego do minimalizacji ilość wytwarzanych 

odpadów, ich wykorzystania lub, gdy nie jest to możliwe do przetworzenia  
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w procesach odzysku [8]. Istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność danego 

modelu gospodarowania odpadami komunalnymi jest sposób prowadzenia zbiórki 

tych odpadów. Źle zorganizowany system gromadzenia odpadów powoduje trudności 

w ich zagospodarowaniu. Nieprawidłowo dobrane pojazdy transportujące i rzadka 

częstotliwość odbioru odpadów, mogą spowodować zniechęcenie ludzi do 

prawidłowego postępowania oraz powstania złych nawyków np. spalania odpadów w 

piecach bądź wyrzucania ich do lasów. 

Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy organizacji zbiórki  

i zagospodarowania odpadów w mieście zamieszkałym przez ok. 9000 mieszkańców. 

Założeniem badań opinii mieszkańców było określenie indywidualnego podejścia 

mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów oraz wskazanie barier, które wpływają 

negatywnie na ich zaangażowanie w prowadzeniu selektywnej zbiórki określonych 

strumieni odpadów. 

2. OPIS TERENU BADAŃ 

2.1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 

Analizę stanu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przeprowadzono dla 

jednego z miast województwa dolnośląskiego. Miasto zajmuje powierzchnię ok. 14,5 

km
2
, z czego około 30 % stanowią użytki rolne. Od 2006 r. na ternie miasta obserwuje 

się stały wzrost liczby ludności, w 2011 r. miasto liczyło 8893 mieszkańców [6]. 

Średnia gęstość zaludnienia w 2011 r. wynosiła 613 M/km
2
. W mieście działają 

drobne zakłady przemysłowe zajmujące się przetwórstwem drewna i produkcją mebli, 

zakłady przetwórstwa spożywczego oraz zakłady usługowe różnych branż [9]. Miasto 

posiada sieć kanalizacji sanitarnej oraz gazowej, z której korzystają mieszkańcy. Na 

obszarze analizowanej miejscowości nie ma sieciowych systemów centralnego 

ogrzewania. Potrzeby grzewcze mieszkańców zabudowy wielorodzinnej oraz 

zabudowań produkcyjnych i usługowych pokrywane są z lokalnych kotłowni na 

węgiel kamienny lub olej opałowy.  

Tabela 1. Charakterystyka demograficzna miasta objętego badaniem [6]. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

LM 8416 8464 8475 8479 8811 8893 

2.2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA 

Lokalnym dokumentem regulującym gospodarkę odpadami na terenie miasta jest 

uchwała Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku [11]. 
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Zgodnie z tym dokumentem każda nieruchomość zabudowana budynkami 

mieszkalnymi, budynkami zamieszkania zbiorowego lub obiektami użyteczności 

publicznej, winna być wyposażona w miejsce do ustawienia pojemników do 

gromadzenia stałych odpadów komunalnych. Wielkość pojemników do gromadzenia 

odpadów jest ustalana na podstawie miesięcznych norm wytwarzania odpadów (tabela 

2).  

Tabela 2. Normy obowiązujące przy ustalaniu wielkości pojemników na odpady zmieszane [11]. 

Zabudowa 
Z selektywną zbiórką 

odpadów 

Bez selektywnej 

zbiórki odpadów 

Zabudowa jednorodzinna 10 dm3/M* 20 dm3/M 

Zabudowa wielorodzinna 1100 dm3/10mieszkań 1100 dm3/20mieszkań 

Biura, szkoły, przedszkola, 

ośrodki zdrowia, szpitale, itp. 
3 dm3/m2** 

Zakłady przemysłowe, 

rzemieślnicze i usługowe 
10 dm3/M

*
 

Sklepy i zakłady gastronomiczne 12 dm3/m2** 

*M – mieszkaniec; **powierzchni użytkowej 

 

Z terenu analizowanego miasta w 2011 r. zebrano 3172 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych (w tym 2605 Mg z gospodarstw domowych), co odpowiadało 357 

kg/Ma (293 kg/Ma). Odbiorem odpadów zajmowało się ok. 5 firm, jednakże, aż 90 

% rynku było obsługiwane przez miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK). 

Do 2011 roku większość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych była 

unieszkodliwiana poprzez składowanie [9]. Funkcjonujący w ówczesnym czasie 

system selektywnego gromadzenia odpadów obejmował następujące frakcje: szkło 

zmieszane, tworzywa sztuczne wraz z puszkami, makulaturę. Na obszarach zabudowy 

wielorodzinnej były rozlokowane kontenery o pojemności 1100 dm
3
. Łącznie na 

terenie miasta było rozstawionych ponad 20 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów.  

W zabudowie domków jednorodzinnych obowiązywał system workowy. Pojemność 

worków wynosiła 120 dm
3
 i były odbierane raz w miesiącu. W celu ułatwienia 

mieszkańcom segregacji, każdy pojemnik/worek przeznaczony był do gromadzenia 

jednego rodzaju frakcji i charakteryzował się innym kolorem (papier - kolor niebieski; 

szkło - kolor zielony; tworzywa sztuczne - kolor żółty). Zgodnie z regulaminem 

o utrzymaniu czystości i porządku selektywna zbiórka odpadów prowadzona przez 

ZGK była bezpłatna. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy podpisali umowę 

na odbiór odpadów z ZGK, otrzymywali bezpłatne worki do segregacji. Inaczej było 

w przypadku osób, które zawarły umowę z innym podmiotem, zajmującym się 

odbiorem odpadów komunalnych. Mogli oni podpisać umowę z ZGK i odpłatnie 

otrzymać pojemniki/worki do segregacji. Po oczyszczeniu surowce trafiały do 

odbiorców. 



Ocena efektywności zbiórki odpadów komunalnych 27 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych prowadzony był odpłatnie, a kosztami 

obciążani byli zarządcy danej posesji. Pomimo obowiązku ograniczenia masy 

odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach oraz zapisu  

w obowiązującym regulaminie [11]: gmina zapewnia warunki funkcjonowania 

systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów ulegających biodegradacji, 

poprzez organizację kompostowni gminnej odpadów, aby było możliwe ograniczanie 

składowania tych odpadów;  w mieście nie prowadzono ich selektywnej zbiórki.  

Na terenie miasta funkcjonował jeden punkt, gdzie mieszkańcy mogli bezpłatnie 

dostarczać odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). 

Dodatkowo w ramach systemu gospodarki odpadami prowadzona była zbiórka 

zużytych baterii (pojemniki były rozstawione na terenie placówek oświatowych, 

gminnych, a także w sklepach) i akumulatorów (1 punkt na miasto).  

W celu zaangażowania mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów  

w mieście prowadzona jest edukacja ekologiczna. Cyklicznie organizowane są akcje 

takie, jak:. „Dzień Ziemi”, czy „Sprzątanie świata”-  głównie skierowane są do 

młodzieży szkolnej. Niestety worki z odpadami zebranymi przez uczniów często przez 

długi okres czasu, nie są odbierane przez odpowiedzialne za to służby. Działania takie 

mogą przyczynić się do zniechęcenia dzieci i młodzieży do selektywnej zbiórki 

odpadów w przyszłości.  

W mieście została również przeprowadzona kampania w postaci specjalnych 

ulotek zachęcających ludzi do zaprzestania spalania odpadów w piecach. 

Pomimo podjętych działań edukacyjnych system funkcjonujący w analizowanym 

mieście nie wyróżnia się na tle województwa dolnośląskiego. Ilość zbieranych 

selektywnie odpadów komunalnych wynosi ok. 20 kg/Ma [1], co odpowiada zaledwie 

178 Mg/a w 2011 r. 

3. BADANIA ANKIETOWE 

Elementem analizy gospodarki odpadami na terenie jednego z miast województwa 

dolnośląskiego była ocena postrzegania przez mieszkańców obowiązującego modelu 

selektywnej zbiórki odpadów oraz poznanie barier, które zniechęcają mieszkańców do 

prowadzenia odrębnej zbiórki m.in. surowców.  

Badania przeprowadzone zostały w 2011 r. wśród 138 mieszkańców, każdy z nich 

reprezentował inne gospodarstwo domowe. Ankietowani stanowili 1,6 % populacji 

miasta, co było znacząco powyżej średniej w odniesieniu do danych literaturowych 

opisujących badania społeczne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi [1]. 

Ankieta była podzielona na dwie części: (a) opisującą indywidualne podejście 

poszczególnych osób do selektywnej zbiórki odpadów oraz (b) opisującą podejście 

gminy; składała się z 22 pytań, w tym 21 stanowiły pytania zamknięte.  
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Większość ankietowanych stanowiły kobiety. Mężczyźni mniej chętnie 

odpowiadali na zadane pytania. Łącznie spośród 138 przebadanych osób, 72 % 

stanowiły kobiety, a 28% mężczyźni. Ankietę wypełniło najwięcej osób w wieku 36-

45 lat - ok. 32 % ankietowanych.  
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Rys. 1. Wiek osób poddanych badaniu ankietowemu. 

Spośród badanych 34 % stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, 41 % 

posiadało wykształcenie średnie, natomiast zawodowe i podstawowe odpowiednio: 14 

i 12 %. Większość respondentów była aktywna zawodowo 63 % (zatrudniony/własna 

działalność gospodarcza), pozostałą część stanowili: studenci/bezrobotni/emeryci 

i renciści, odpowiednio: 6/12/19 %.   

Na podstawie pytania dotyczącego miejsca zamieszkania okazało się, że 67 % 

ankietowanych mieszkało w zabudowie jednorodzinnej, 20 % w niskiej zabudowie 

wielorodzinnej (do 3 kondygnacji), 13 % w bloku powyżej trzech kondygnacji. 

Badania wykazały, że 73 % segreguje odpady, jednakże głównie byli to mieszkańcy 

zabudowy jednorodzinnej, gdzie dominował system workowy. W przypadku 

mieszkańców zabudowy wielorodzinnej do 3 kondygnacji, aż 46 % nie uczestniczy  

w selektywnej zbiórce odpadów. W budynkach powyżej trzech pięter negatywne 

nastawienie potwierdziło 39 % badanych.  

Za wady obecnego systemu, które mogą zniechęcać do selektywnego gromadzenia 

odpadów mieszkańcy uznali m.in.: zbyt małą ilość kontenerów na frakcje surowcowe 

na terenie miasta (26 %), brak miejsca w mieszkaniu na dodatkowe pojemniki (12 %). 
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Część ankietowanych zwróciła uwagę, że pojemniki na selektywnie zbierane frakcje 

bardzo często są przepełnione przez co nie ma możliwości z ich skorzystania (18 %). 

W przypadku mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, najczęściej powodem 

rezygnacji z selektywnej zbiórki odpadów było podpisanie umowy na odbiór 

odpadów zmieszanych z firmą która nie prowadziła selektywnego gromadzenia 

odpadów na ich terenie na co wskazało uwagę około 8 % badanych. Bardzo 

niepokojącym sygnałem był brak wiedzy i świadomości ekologicznej pomimo 

prowadzonych przez gminę kampanii edukacyjnych (główne skierowanych do dzieci). 

Ponad 19 % z respondentów stwierdziło, że oddzielnie zbierane frakcje i tak są 

później mieszane z odpadami komunalnymi, dlatego ich osobne gromadzenie nie ma 

sensu. Z kolei 6 % uznało, że nie ma czasu/chęci segregować odpadów, a 11 % 

narzekało na brak jakichkolwiek informacji na temat zasad selektywnej zbiórki 

odpadów. 

Większość spośród mieszkańców segregujących odpady przyznało, że prowadzi 

selektywną zbiórkę od ponad 2 lat. Średnio 20,5 % z nich zbiera selektywnie 

następujące frakcje: makulaturę, tworzywa sztuczne i szkło (Rys. 2).  
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Rys. 2. Rodzaje frakcji oraz udział respondentów w ich selektywnej zbiórce. 

Ostatnie pytania dotyczyły postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym 

i elektronicznym (ZSEE). Na terenie  miasta w 2011 r. funkcjonował jeden punkt 

odbioru odpadów ZSEE. Niestety, aż 26 % przyznało, że drobny sprzęt elektrycznych 

i elektroniczna wrzuca do pojemników na odpady zmieszane. Znaczna grupa 
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ankietowanych (17 %) pozbywa się sprzętu oddając go biednym, bądź magazynuje  

w piwnicy/na strychu. 37 % respondentów ZSEE oddaje w sklepie przy zakupie 

nowych urządzeń, natomiast 20 % korzysta z punktu zbiórki zorganizowanego przez 

ZGK. 

Drugą cześć ankiety, dotyczącą oceny działań gminy na rzecz selektywnego 

zbierania odpadów w znacznej części dotyczyła edukacji ekologicznej. Aż połowa 

badanych odpowiedziała, że w mieście nie była prowadzona żadna kampania mająca 

na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Tylko 13 % 

ankietowanych uważało, że edukacja ekologiczna została przeprowadzana. 

Najprawdopodobniej osoby te miały na myśli krótką informacje o zasadach segregacji 

umieszczoną na workach/pojemnikach. 37 % respondentów nie miało pewności, czy 

w mieście została przeprowadzona jakakolwiek akcja informacyjna. 

Większość mieszkańców zgodnie stwierdziła, że ilość rozstawionych/rozdawanych 

pojemników/worków jest niewystarczająca – 48 %; 19 % nie miało zdania, a 33 % nie 

miało zastrzeżeń.  

Ankietowani wskazali również na problem zagospodarowania odpadów 

wielkogabarytowych. Aż 38 % ankietowanych nie było w stanie stwierdzić, czy  

w mieście jest/nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów gabarytowych.  

Z kolei 40 % jednoznacznie stwierdziło, że w mieście nie funkcjonuje selektywna 

zbiórka tych odpadów. Pozostali mieszkańcy stwierdzili odpowiednio, że: system że 

gospodarki odpadami wprowadzony przez gminę obejmuje odpady wielkogabarytowe 

(11 %), odpady te można oddawać jedynie w specjalnych punktach zbiórki. 

Negatywnie funkcjonujący system selektywnego zbierania odpadów oceniło 48 % 

respondentów, 33 % nie miało zdania, a19 % było zadowolonych z obecnego modelu 

gospodarki odpadami. 

Na koniec zapytano ankietowanych, co ich zdaniem może wpłynąć na wzrost 

udziału mieszkańców w selektywnej zbiórce odpadów. Za najbardziej efektywne 

działanie zachęcające do segregacji odpadów ankietowani uznali: obniżenie opłat za 

zagospodarowanie odpadów (26 %),  zaostrzenie prawa (26 %) oraz powszechną 

edukację na temat gospodarki odpadami (19 %). Zwiększenie opłat za odbiór 

odpadów zostało uznane przez ankietowanych za najgorszy spodów zachęty do 

selektywnego gromadzenia odpadów (Rys. 3). 
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Rys. 3. Opinia respondentów na temat działań mogących wpłynąć na wzrost efektywności 

selektywnej zbiórki odpadów. 

4. WNIOSKI 

Badania wykazały, że pomimo zaangażowania ze strony mieszkańców obecny 

model gospodarki odpadami jest nieefektywny i wymaga reorganizacji. Istotnym 

problemem jest brak znajomości zasad segregacji oraz błędy organizacyjne 

popełnione przez władze gminy i podmioty zajmujące się odbiorem odpadów. Dla 

wielu mieszkańców jedynym źródłem informacji dotyczącym właściwego rozdziału 

odpadów do poszczególnych pojemników jest zamieszczona na nich ulotka. Taki stan 

rzeczy powoduje zniechęcenie i dezorientację, a w rezultacie rezygnację z segregacji. 

Analizując zawartość pojemników/worków na surowce wtórne, można 

zaobserwować, że wiele osób nie praktykuje np. zgniatania butelek z tworzyw 

sztucznych lub mycia opakowań. Niektórzy uważają ten wymóg nawet za 

zniechęcający. Spora grupa respondentów uważa, że gromadzone osobno frakcje i tak 

są później mieszane z pozostałymi odpadami. Kolejną barierą jest niewłaściwe 

ustawienie pojemników do segregacji i zbyt rzadkie ich opróżnianie. Mieszkańcy nie 

mają też wystarczającej świadomości ekologicznej dotyczącej odpadów 

niebezpiecznych. Baterie i drobne urządzenia elektryczne często wyrzucane są do 

pojemników na odpady zmieszane.  

Podstawowym elementem dobrze zaprojektowanego systemu jest „przyjazna 

i przejrzysta” selektywna zbiórka odpadów „u źródła” ich powstawania. 

Wprowadzane systemy powinny być intuicyjne i korygowane pod kątem możliwości 
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ich efektywnego funkcjonowania na danym obszarze. W szczególności dotyczy to 

zabudowy wielorodzinnej, w przypadku której rozdzielanie odpadów na kilka frakcji 

do osobnych pojemników w mieszkaniu jest praktycznie niemożliwe. Największym 

jednak problemem jest bardzo niski poziom edukacji ekologicznej. Gmina powinna 

położyć nacisk na działania informacyjne polegające na wyjaśnieniu, dlaczego warto 

segregować odpady i jakie są tego namacalne efekty. Kampania powinna być 

skierowana do wszystkich mieszkańców, a nie tylko młodzieży szkolnej. Każde  

z gospodarstw domowych powinno posiadać ulotkę z charakterystyką system 

gospodarki odpadami w mieście, zawierająca m.in. informacje o lokalizacji 

pojemników na surowce wtórne, odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, bądź 

terminach zbiórek czasowych. 
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION 

The article presents an analysis of the current state of selective collection of municipal solid waste for 

one of Polish cities numbering about 9000 inhabitants. Based on population surveys, the reasons for low 

efficiency of waste segregation "at source" as well as problems related to waste management in the city 

were identified. The survey consisted of two parts relating to: (a) an individual approach of residents to 

selective waste collection, (b) barriers that have a negative impact on their commitment to the concept of 

selective collection of recyclable materials. 

 

 

 


