
PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CZERWIEŃSK: 

1) Od sierpnia 2014 roku po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w 

oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych  w trybie przetargu nieograniczonego 

usługa, polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwieńsk realizowana 

jest przez firmę „Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. z siedziba w Kiełczu, ul. Szosa 

Bytomska 1. 

2) Pierwsza umowa z firmą Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. a Gminą Czerwieńsk była 

zawarta w dniu 22 lipca 2014 roku a obowiązywała od 01 sierpnia 2014 roku do         

31 lipca 2015 roku. 

3) Druga umowa z firmą Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. a Gminą Czerwieńsk była zawarta 

w dniu 25 czerwca 2015 roku i obowiązuje od 01 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 

2018 roku. 

4) Przed sierpniem 2014 roku Gmina Czerwieńsk była członkiem Zielonogórskiego 

Związku Gmin, który od 1 lipca 2013 roku stał się właścicielem odpadów 

komunalnych powstających w gospodarstwach domowych i zakładach pracy na 

terenie Gminy Czerwieńsk . W tym czasie podmiotem odbierającym odpady 

komunalne od gmin członkowskich Zielonogórskiego Związku Gmin był Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze. 

 

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY 

KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY 

CZERWIEŃSK: 

 Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczone do składowania  przekazywane są do zagospodarowania 

do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), położonej w 

Regionie wschodnim (zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa 

Lubuskiego z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami 

dla województwa lubuskiego na lata 2012 -2017 z perspektywą do 2020 r.). 

 Region wschodni obejmuje 30 gmin i 2 miasta. Na terenie regionu wschodniego 

istnieje porozumienie Gmin obejmujące: Miasto Zielona Góra, Gminę Zielona Góra, Gminę 

Czerwieńsk, Gminę Dąbie, Gminę Sulechów, Gminę Świdnica i Gminę Zabór. Dla tych Gmin 

wyznaczony jest obszar obsługiwany przez ZZO Zielona Góra. W ramach regionu 

wschodniego wydzielony został obszar obejmujący ww. gminy związane porozumieniem 

(partycypacja w kosztach rozbudowy składowiska w Raculi). Obszar jest obsługiwany przez 

instalację Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. 

 

 

OSIĄGNIĘTE WYMAGANE POZIOMY PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOT 

ODBIERAJĄCY ODAPDY KOMUNALNE  W 2014 ROKU: 

 

WYLICZENIA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW: 
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania: 

 

MOUBR = (MMR x UM) + (MWR x UW) + (MSR x US) + (MBR x 0,52) = (47,9 x 0,57) + (66,1 x 

0,48) + 0 + (448,1 x 0,52) = 27,3 + 31,7 + 233,0 = 292,0 Mg 

 

OUB1995  = 0,155 x Lm + 0,047 x Lw = 0,155 x 4260 + 0,047x 5128 = 901,3 Mg 



 

OUBR = (OUB1995 x PR) / 100 = (901,3 x 75) / 100 = 676,0 Mg 

 

TR = (MOUBR x 100) / OUB1995 = (292,0 x 100) / 901,3 = 32,4 % 

 

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznych i szkła: 

 

Mrpmts = 83,4 Mg 

 

Mwpmts (Lmm x MwGUS x Umpmtsm) + (Lmw x MwGUS x Umpmtsw) = (4015 x 0,137 x 0,324) + 

(5687 x 0,137 x 0,277) = 178,2 + 215,8 = 394,0 Mg 

 

Ppmts = (Mrpmts / Mwpmts) x 100% = (83,4 / 394,0) x 100% = 21,2 % 

 

Wyjaśnienie: Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na 

terenie województwa lubuskiego wynosi 329 kg w roku. W związku z tym, że sprawozdanie 

dotyczy okresu 5 miesięcy do obliczeń przyjęto 137 kg na jednego mieszkańca za okres 5 

miesięcy (tj.: MwGUS = 0,137). 

 

 

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia I odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

 

Mrbr = 15,5 + 1,9 = 17,4 

 

Mwbr = 15,5 + 1,9 = 17,4 

 

Pbr = (Mrbr / Mwbr) x 100 % = (17,4 / 17,4) x 100 % = 100% 

 

 

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODAPDÓW KOMUNALNYCH: 
  

Na terenie Gminy Czerwieńsk funkcjonują 2 MPSZOKi (mobilne punkty selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych), które znajdują się w Czerwieńsku i w Nietkowicach.            

W Czerwieńsku punkt zlokalizowany jest na placu za Narzędziownią (działka ewid. nr 356/3)      

i czynny jest raz w tygodniu (we wtorki), przez 3 godziny tj. od 13.00 do 16.00.                     

W  Nietkowicach punkt znajduje się na placu przy Remizie Strażackiej (działka ewid.            

nr 261/5) i czynny jest także raz w tygodniu (we wtorki), przez 3 godziny tj. od godziny 9.00 

do 12.00. Oba punkty obsługiwane są przez firmę Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. z siedzibą:      

ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz. 

 

 

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA 

TERENIE GMINY CZERWIEŃSK: 

 

 Na terenie Gminy Czerwieńsk zgodnie z Uchwałą Nr XX/219/13 Rady Miejskiej           

w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości        

i porządku w gminach właściciele nieruchomości prowadzą selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych z wydzieleniem między 

innymi frakcji odpadu – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ww. uchwałą dostarcza się do 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Czerwieńsk 



funkcjonują 2 MPSZOKi (mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), które 

znajdują się w Czerwieńsku i w Nietkowicach. W Czerwieńsku punkt zlokalizowany jest na 

terenie POMAK-u ul. Składowa 2A i czynny jest raz w tygodniu, 3 godziny a w 

Nietkowicach na placu przy Remizie Strażackiej (działka ewid. nr 261/5) i czynny jest także 

raz w tygodniu przez 3 godziny. Oba punkty obsługiwane są przez firmę Tonsmeier Zachód 

Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz.  

 Dwa razy w roku (wiosną i jesienią) na terenie Gminy Czerwieńsk wg. odrębnych 

harmonogramów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest przez firmę 

zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych. Odbiór odpadów odbywa się na zasadach 

tzw. wystawki – każdy właściciel nieruchomości, który chce pozbyć się tego rodzaju odpadu 

w wyznaczonym terminie wystawia go przed swoją posesją, obok posiadanego pojemnika na 

odpady komunalne i firma wywozowa go odbiera. 


