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1. CEL I ZAKRES ANALIZY  

Analiza stanowi roczną ocenę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów 

za rok 2018. Celem analizy jest również weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zakres analizy: 

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych, 

4) liczbę mieszkańców, 

5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna 

podjąć działania  o których mowa w art. 6 ust. 6-12 w/w ustawy, 

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania                    

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania.   

Analizę sporządzono na podstawie: 

 sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. 

 sprawozdań złożonych przez podmiot prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

 rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, 

 innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 
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2. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZONEJ ANALIZY 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów została sporządzona 

w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą                  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Na podstawie art. 9tb ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku          

w gminach analiza jest sporządzana w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy (bip.przyrow.akcessnet.net) zgodnie                

z art. 9tb ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Podczas sporządzania niniejszej analizy wykorzystano następujące regulacje prawne:  

Ustawy 

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.                       

z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia  14 grudnia 2012r. o odpadach  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.). 

Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 2167)                 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2412)                     

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, 

Akty prawa lokalnego 

Od 1 stycznia 2017r. obowiązują zmiany dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, przyjęte 

niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy: 

- Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy Przyrów z dn. 13.12.2016r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Przyrów z dn. 13.12.2016r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

- Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Przyrów z dn. 13.12.2016r. w sprawie deklaracji                        

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, 

- Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Przyrów z dn. 13.12.2016r. w sprawie zmiany terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- Uchwała nr XXII/172/2017 Rady Gminy Przyrów z dn. 28.12.2017r. w sprawie zmiany uchwały                 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PRZYRÓW 

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi jest Gmina Przyrów. 

Podmioty wytypowane do odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zostały 

przedstawione w tabeli 1. Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przyrów jest Gminny Zakład 

Komunalny w Przyrowie. Podmiot ten został wytypowany do obsługi systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, ponieważ oferty cenowe przedstawione przez oferentów, którzy 

przystąpili do przetargu w 2017r. były zbyt wysokie. 

Tabela 1. Podmioty odpowiedzialne na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Przyrów w 2018 roku 

Lp. Nazwa i adres podmiotu Zakres umowy Okres obowiązywania 

umowy 

1. Gminny Zakład Komunalny                               

w Przyrowie, 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

Odbiór i i transport 

odpadów komunalnych 

od właścicieli 

nieruchomości na 

terenie Gminy Przyrów 

01.01.2018-31.12.2018 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o. o., 

ul. Podmiejska 53 

42-400 Zawiercie 

Przyjmowanie do 

zagospodarowania 

całej masy odpadów 

komunalnych 

01.01.2018-31.12.2019 

Źródło: opracowanie własne 

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi istniała możliwość selektywnego 

odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Przyrów. 

Odbiorem odpadów objęte zostały takie frakcje, jak:  

 papier (papier piśmienny, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, książki, 

opakowania tekturowe, kartony, tekturę falistą), 

 tworzywa sztuczne (zgniecione i puste butelki po napojach, zgniecione i puste butelki po 

chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po napojach, kartony po 

mleku i napojach, torebki, folie, worki, reklamówki), 

 szkło (butelki ze szkła po napojach, słoiki - bez nakrętek, zacisków, a także gumowych 

uszczelek), 

 odpady zmieszane (wszystkie odpady komunalne niebędące odpadami niebezpiecznymi                                 

i niepodlegające zbiórce selektywnej, artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe i 

podpaski, odpady kuchenne, wystudzony popiół). 
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Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest m.in. od wielkości 

gospodarstwa domowego. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie                  

z uchwałą Nr XV/125/2016 Rady Gminy Przyrów z dn. 13 grudnia 2016r.) zostały zestawione                   

w tabeli 2. 

Tabela 2. Wysokość opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów                            

w zależności od wielkości gospodarstwa domowego 

Wielkość 

gospodarstwa 

domowego 

[w osobach] 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

[w PLN] 

 

odpady komunalne zbierane  

i odbierane w sposób selektywny 

odpady komunalne zbierane  

i odbierane w sposób 

nieselektywny 

1 10 20 

2-3 17 34 

4-6 27 54 

>6 37 74 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku 

ustala się ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

1) 80,00 zł za rok - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

2) 160,00 zł za rok - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

miesięczna stawka opłaty uzależniona jest od pojemności pojemnika (tabela 3). 

Tabela 3. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów                          

w zależności od pojemności posiadanego pojemnik 

Pojemność  

pojemnika 

[w l lub m3] 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

[w PLN] 

 

odpady komunalne zbierane  

i odbierane w sposób selektywny 

odpady komunalne zbierane  

i odbierane w sposób 

nieselektywny 

120 l 17 34 

240  l 27 54 

1100 l 87 174 

7 m3 650 975 

Źródło: opracowanie własne 
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4.  MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, 
ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI                         
Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  pod pojęciem przetwarzania rozumie się 

procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany 

do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów  komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK). W 2018 roku Gmina Przyrów przekazała te odpady do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RIPOK Zawiercie. Do zagospodarowania w procesie 

D5 zostały przekazane jedynie odpady o kodzie 19 05 99. Cała masa powstałych odpadów                       

o kodzie 19 12 12 została przekazana do zagospodarowania jako paliwo alternatywne. 

 

5. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 

Na 2018r. zostały zarezerwowane środki na punkt selektywnej zbiórki odpadów oraz stanowiska 

postojowe dla pojazdów odbierających odpady, jednak te plany inwestycyjne zostały przeniesione 

na rok 2019. Ponadto w 2019r. planowany jest zakup drugiego samochodu do wywozu śmieci. 

 

6. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM       
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Do kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych zaliczane są: 

1) usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy Przyrów, 

2) koszty administracyjne funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 

Łączne wydatki mające wpływ na system gospodarki opadami wyniosły 304 936,51 zł.  

Zestawienie kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                              

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne kategorie zostało 

przedstawione w tabeli 4. 
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Tabela 4. Zestawienie kosztów poniesionych w 2018 roku przez Gminę Przyrów na system 

gospodarowania odpadami komunalnym 

Rodzaj kosztów 

 

Koszt 

[w PLN] 

- odbieranie i wywóz odpadów komunalnych 

(m. in.: zakup worków na śmieci, wynagrodzenie pracowników, koszty 

utrzymania samochodu) 

- zagospodarowanie odpadów 

- opieka autorska programu do księgowania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

- inne (prowizje od wpłat za odpady komunalne) 

137 661,59 

 

 

149 533,47 

3693,00 

 

14 048,45 

 

SUMA 

 

304 936,51 

Źródło: opracowanie własne 

Łączna wysokość wpływów od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za 2018 rok wyniosła 274 181,60 zł. Stan zaległości w opłatach na dzień 
31.12.2018r. wynosił 33 406,20 zł. 

 

7. LICZBA MIESZKAŃCÓW W 2018 ROKU 

Według danych na dzień 31.12.2018r., pochodzących z rejestru mieszkańców gminy, Gmina 

Przyrów liczyła 3743 mieszkańców. W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017r. ujęto 1100 właścicieli nieruchomości, z których 

1090 zadeklarowało chęć segregacji, a  10 właścicieli wybrało system zmieszany. Nieruchomości 

na których segreguje się odpady stanowią 99,1 % ogółu. 

 

8. LICZBA 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 

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 obowiązki 

właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku ust. 1 pkt 3b, są obowiązani 

do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

lub 

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 

9b działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych ust. 2 – przez okazanie takich umów                         

i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
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W analizowanym okresie na terenie Gminy Przyrów nie stwierdzono braku umów na odbiór 

odpadów z nieruchomości nie objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 

9. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 
PRZYRÓW W 2018 ROKU 

Na podstawie półrocznych sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości, sprawozdań złożonych przez podmioty prowadzące punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań                  

z zakresu gospodarowania odpadami, sporządzonego przez Wójta Gminy Przyrów przygotowano 

tabelę 5, zawierającą informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych w 2018 roku 

odpadów komunalnych nieulegających biodegradacji oraz sposobie ich zagospodarowania. 

Tabela 5. Zestawienie odebranych w 2018 roku odpadów komunalnych nieulegających 

biodegradacji 

Nazwa i adres 

instalacji, do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej  

Sp. z o. o., 

RIPOK Zawiercie 

ul. Podmiejska 53 

42-400 Zawiercie 

20 03 01 
Niesegregowane 

odpady komunalne 
470,620 R12 

15 01 02 
Opakowania                          

z tworzyw sztucznych 
62,540 R12 

15 01 07 Opakowania ze szkła 57,040 R12 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
25,540 R12 

Źródło: opracowanie własne 

Do odpadów ulegających biodegradacji zaliczane są m.in. odpady o kodzie 15 01 01. W tabeli 6  

przedstawiono informacje dotyczącą masy odebranych w 2018 roku odpadów komunalnych 

nieulegających biodegradacji oraz sposobie ich zagospodarowania. 

Tabela 6. Zestawienie odebranych w 2018 roku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

Nazwa i adres 

instalacji, do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej  

Sp. z o. o., 

RIPOK Zawiercie 

ul. Podmiejska 53 

42-400 Zawiercie 

15 01 01 
Opakowania z papieru 

i tektury 
10,280 R12 
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Pozostałe rodzaje odpadów ulegających biodegradacji były kompostowane przez właścicieli 

nieruchomości zgodnie ze złożonymi deklaracjami. 

10. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH 
ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ POWSTAJĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO 
SKŁADOWANIA 

W tabeli 7 przedstawiono zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych                   

z terenu Gminy Przyrów przeznaczonych do składowania w 2018r.  

Tabela 7. Zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania w 2018r.  

Rodzaj odpadów 

komunalnych 

Masa  odebranych 

odpadów [Mg] 

Masa odpadów 

poddanych 

składowaniu [Mg] 

Masa odpadów 

poddanych innym 

niż składowanie 

procesom 

przetwarzania  

[Mg] 

Zmieszane odpady 

komunalne 
470,620 0 470,620 

Odpady zielone ulegające 

biodegradacji 
0 0 0 

Pozostałości z sortowania  

oraz pozostałości                           

z  mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania 

o kodzie 19 05 99 

- 86,120 0 

Źródło: opracowanie własne 

 

11. OSIĄGNIĘTE W 2018 ROKU PRZEZ GMINĘ PRZYRÓW POZIOMY RECYKLINGU, 
PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ 
OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 
PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

gmina jest zobowiązana do osiągania określonych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i  odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Poziomy 

te zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.                    

z 2016 r., poz. 2167). 

Osiągnięte w 2018 r. przez Gminę Przyrów poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku  innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zostały przedstawione 
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w tabeli 8. Dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poziom recyklingu osiągnięty w 2018 r. 

przez Gminę Przyrów wyniósł 24,52 %. 

 

 

Tabela 8.  Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte przez Gminę Przyrów w 2017 r. 

Frakcja odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów  

[Mg] 

Masa odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia             

i poddanych 

recyklingowi 

[Mg] 

Poziom recyklingu [%] 

Wymagany 

rozporządzeniem 

Osiągnięty 

 przez Gminę 

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne, 

szkło 

131,60 102,74 30 24,52 

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady budowlane                    

i rozbiórkowe 

0 0 45 - 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2018r. całość strumienia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji została poddana 

innym niż składowanie, procesom odzysku.  

12. PODSUMOWANIE 

Niniejsza analiza stanowi roczną ocenę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Przyrów za rok 2018. Celem analizy jest również weryfikacja możliwości technicznych                               

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie 

analizy posiadanych danych, można stwierdzić, że system gospodarki odpadami na terenie Gminy 

Przyrów wymaga poprawy w zakresie odpowiedniej segregacji odpadów komunalnych zbieranych 

selektywnie tj. papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Całkowita masa selektywnie 

zbieranych odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Przyrów jest na zadawalającym 

poziomie, jednak ich jakość nie zawsze odpowiada wymaganiom, jakie muszą zostać spełnione, 

aby odpady te mogły zostać przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi.                       

W związku z powyższym konieczna jest poprawa jakości segregacji odpadów ”u źródła”. 
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