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Pani
Brygida Kolenda-Łabuś 

Pan
Łukasz Dymek

Radni Sejmiku Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do interpelacji z dnia 29 listopada 2022 r., w sprawie przekazania informacji, 
dotyczącej ilości odpadów, w podziale na poszczególne kody, jakie w latach 2019-2022 zostały 
zebrane i odebrane na terenie gmin województwa opolskiego, w miesiącach od stycznia do 
października danego roku, które w związku z kryzysem energetycznym mogą zostać zatrzymywane 
w gospodarstwach domowych przez mieszkańców województwa opolskiego, w celu wykorzystania 
ich do samodzielnego spalania jako źródła ciepła, informuję co ustalono w sprawie:

Departament Ochrony Środowiska, nie posiada informacji dotyczących ilości odpadów 
komunalnych zebranych oraz odebranych na terenie gmin województwa opolskiego, z podziałem na 
poszczególne miesiące, w których są one wytwarzane. Departament dysponuje tylko danymi w skali 
roku, na podstawie których sporządza Sprawozdanie Marszałka Województwa 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie jest 
przekazywane ministrowi właściwemu do spraw klimatu w terminie do 15 lipca roku następującego 
po roku, którego dotyczy. Dodatkowo informuję, że organ nie posiada obecnie informacji 
dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 r. Dane te zostaną przekazane 
przez gminy dopiero do 31 marca 2023 r.

W związku z powyższym Departament Ochrony Środowiska, pismem z dnia 2 grudnia 2022 r., 
nr DOŚ-RGO.0003.1.2022.FM, zwrócił się do urzędów gmin oraz Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” z prośbą o przesłanie danych dot. ilości odpadów zebranych oraz odebranych w miesiącach 
od stycznia do października, w latach 2019-2022, w podziale na poszczególne kody odpadów, które 
mogłyby zostać wykorzystane na cele energetyczne. Dane miały zostać przekazane do dnia 
12 grudnia 2022 r., jednak znaczna część gmin oraz Związek Międzygminny „Czysty Region” nie 
przesłały ww. informacji. Na 71 gmin województwa opolskiego, tylko 29 przesłało odpowiedź 
na ww. pismo, w tym 3 gminy, które poinformowały organ, że przekażą informacje w późniejszym 
terminie ze względu na obszerny charakter przygotowania ww. danych. 

DOŚ-RGO.0003.1.2022.FM Opole, dnia  13 grudnia 2022 roku
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Ze względu na brak znacznej części danych gminnych, Departament Ochrony Środowiska, 
w oparciu o własne, roczne Sprawozdania Marszałka Województwa z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządził informację dotyczącą ilości odpadów zebranych 
oraz odebranych w latach 2019-2021 w podziale na poszczególne kody odpadów, które mogłyby 
zostać wykorzystane na cele energetyczne. Tabele zostały załączone do niniejszego pisma                         
(Załącznik nr 1).

Jednocześnie informuję, że dane szczegółowe, dotyczące ww. ilości odpadów 
w podziale na gminy, zostaną przekazane po otrzymaniu informacji ze wszystkich gmin województwa 
opolskiego. Niektóre gminy przedłużyły termin przekazania  danych do dnia 30 stycznia 2023 r.

Z poważaniem

                                             

Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Antoni Konopka

Otrzymują:
1. Adresat 
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