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SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE OPOLU

W Opolu od 2013r. opłata za gospodarowanie odpadami 
naliczana jest od osoby i wynosiła 13zł/os za odp. 
segregowane i 19zł/os za odpady niesegregowane. Od 2020r. 
opłata wynosiła 19zł/os i 38zł/os. Aktualnie wysokość opłaty od 
01.2021r. wynosi 28zł. 

Rocznie wpływa  do urzędu ponad 6000deklaracji. W systemie 
na dzień 31.12.2020r. było 111.919 mieszkańców i 2394 firm.

Uszczelnianie systemu prowadzone jest na bieżąco. Różnica 
pomiędzy meldunkami, a ilością osób objętych systemem 
wynosi ok. 6%. W okresie 2 lat zwiększyła się liczba osób w 
systemie w wyniku jego uszczelniania o 2129 osób pomimo 
wzrostu wysokości opłaty. 

Zniesiono podział miasta na sektory od 1.01.2021r. Odbiór 

odpadów odbywa się w podziale na dwie frakcje: odbiór i 

zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych oraz 

odpadów zmieszanych i pozostałych selektywnie zebranych. 



SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE OPOLU

Od 1 lipca 2013r odbierane są w sposób bezpośredni 
bioodpady z pojemnika brązowego, mieszkańcy posiadają już 
w tym temacie ponad 7 letnie doświadczenie. 

• W 2020r odebrano 8.743,82 Mg bioodpadów od mieszkańców w sposób 
bezpośredni

Od 1 lipca 2013r. funkcjonuje PSZOK stacjonarny przy ul. 
Podmiejskiej 69 w Opolu, w  1 półroczu 2021r. zostanie oddany 
drugi, nowoczesny stacjonarny PSZOK

• Aktualnie funkcjonuje 16 punktów mobilnych mPSZOK, które są  ustawiane w 
soboty w wybranych dzielnicach miasta Opola.

• W 2020r odebrano 3.362,02Mg w PSZOKach od mieszkańców i 20.898 wjazdów 
mieszkańców. 

Duża częstotliwość odbioru odpadów z zabudowy 
zamieszkałej, która podzielona jest na zabudowę śródmiejską, 
wielorodzinną, kilkurodzinną i jednorodzinną. Do wyboru są 3 
częstotliwości odbioru odpadów z zabudowy niezamieszkałej. 

Dodatkowo w okresie jesiennym odbierane są liście, a po 
Świętach Bożego Narodzenia choinki. 



SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE OPOLU

W Opolu w  ramach systemu gminnego na dzień 11.03.2021r 
ustawionych jest 73.715szt pojemników na odpady. Pojemniki 
wyposażone są transpondery, dzięki czemu cały proces 
odbioru odpadów komunalnych i mycia pojemników jest 
monitorowany w systemie GPS.

Aplikacja mobilna „Opole Segreguje” posiada 5314 
użytkowników. W 2020r odnotowaliśmy ponad 335 tys. 
wyświetleń strony internetowej smieciopolis.opole.pl. W 2021r. 
Treści dotyczące GOZ zostały umieszczone zarówno w aplikacji 
jak i na stronie. Ważnym elementem panelu Goz jest 
funkcjonalność dodawanie ogłoszeń o treści „oddam lub 
wymienię”.

W ramach opłaty pojemniki na odpady są myte i 
dezynfekowane  z częstotliwością raz w roku za wyjątkiem 
pojemników na bioodpady, które są myte i dezynfekowane 6 
razy w roku.



System gospodarki odpadami komunalnymi

w Opolu w liczbach



EDUKACJA W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE OPOLU
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NASTAŁA EPOKA…. MUCHY ODPADUCHY!!!

2015r. 2016r. 2018r. 2019r. 2017r.

Mucha Odpaducha pojawiła się 28 maja 2015r. 

Szybko okazało się, że jest postacią wyjątkową i unikatową. 

Od tego dnia stale wspiera działania edukacyjne 

prowadzone przez Wydział Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi. Mucha doczekała się sporej rodziny … 

EDUKACJA W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE OPOLU



METODY DZIAŁANIA

BEZPOŚREDNIE POŚREDNIE

Prelekcje i warsztaty

3529 uczestników 2018-2019

Konkursy

Festyny
Miasteczko ekologiczne 6 edycja

Współpraca – Pracownia 

Muchy Odpaduchy 

Strona internetowa www.smieciopolis.opole.pl

Aplikacja mobilna „Opole segreguje” 

Książeczki edukacyjne, ulotki, 

wydawnictwa

Pomoce dydaktyczne

Inwestycje edukacyjne

Media: radio, prasa, telewizja, internet

Filmy edukacyjne i animacje

EDUKACJA W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE OPOLU

http://www.smieciopolis.opole.pl/


24 Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE) 20 pojemników ORDO4 Punkty Wymiany Książek(PWK)

Ścieżka edukacyjna na osiedlu 

mieszkaniowym ZWM Ścieżka edukacyjna na PSZOK

EDUKACJA W SYSTEMIE GOSPDOAKRI ODPADAMI KOMUNALNYMI W OPOLU

– działania edukacyjno-inwestycyjne

Pojemniki do szkół

i przedszkoli

Zebrano 6,3Mg odpadów od 2015r.



WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE EDUKACJI –
Pracownia Muchy  Odpaduchy (2018r.) i ścieżka edukacyjna w MODN

W zajęciach uczestniczyło 3231 

dzieci i 300 nauczycieli



Miasto Opole od 2019 r. realizuje projekt z sieć planowania działań 
UrbRec  „Centra Zasobów Miejskich”. Partnerem wiodącym sieci jest 
miasto Haga, a partnerami przedstawiciele 9 miast z Belgii, Hiszpanii, 
Portugalii, Chorwacji, Norwegii, Grecji i Rumunii  oraz miasto Opole

Cel projektowy: 

„Promowanie Centrum Zasobów Miejskich w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego 

wykorzystania i recyklingu”  

URBACT SIEĆ PLANOWANIA DZIAŁAŃ

„Zasobne miasta”

Współpraca i wymiana doświadczeń 
międzynarodowa i lokalna

Zmiana myślenia w 
Zarządzaniu miastem i 

zmiana myślenia 
mieszkańców



W ramach działań tej sieci planuje się w Opolu utworzenie ReUżytkowni , czyli miejsca w 

którym:

- mieszkańcy będą mogli wymieniać się przedmiotami w celu zapobiegania powstawania 

odpadów

- będzie promowana gospodarka odpadowa w obiegu zamkniętym

- Będzie miejsce ustawicznej edukacji ekologicznej mieszkańców

URBACT SIEĆ PLANOWANIA DZIAŁAŃ

„Zasobne miasta”



GOZ w Opolu – planowane działania 

Edukacja

•Działania edukacyjne w 2021r. planowane są w temacie przewodnim gospodarki 
cyrkulacyjnej pod hasłem „Mniej znaczy więcej…”

•Skoncentrowanie działań na grupie dorosłych mieszkańców w tym studentów 
Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej

dokumenty

•Opracowanie strategii wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi w Opolu

•Ankietyzacja świadomości mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych i 
tematyki GOZ

•Wdrożenie zasad gospodarki cyrkulacyjnej w Urzędzie Miasta Opola

•Wydanie poradnika GOZ dla mieszkańców

Działania

•Uruchomienie w 2 półroczu 2021r.  Reużytkowni

• Rozbudowa punktów wymiany rzeczy np. o PSZOKi

•Rozbudowa sieci Punktów Wymiany Książek



Iwona Kowalczuk 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Miasta Opola

Urząd Miasta Opola

Tel. 7754-11-367 email 

iwona.kowalczuk@um.opole.pl

Dziękuję za uwagę


