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1. Cel przygotowania analizy. 

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych            

i organizacyjnych gminy Szydłów w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

 

2. Regulacje prawne  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Podczas opracowania niniejszej analizy wykorzystano następujące dokumenty: 

Ustawy: 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.), 

2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach     

( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). 

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów ( poz.1923) 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania 

masy tych odpadów ( Dz. U. z 2012r., Nr 676), 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012 r. Nr 645). 

Uchwały: 

Uchwała XXXIII /146/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów 

Uchwała nr XXXIII /150/ 2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody  

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 

opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

Uchwała nr XXXIII /152/2013 z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne. 



Uchwała nr XXX/153/2013 z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sposobu 

obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części 

nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne. 

Uchwała nr XXXIII/154/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Uchwała nr XXXIII/155/2013 z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji        

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała nr XXXVI/167/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Uchwała nr XXXVII /177/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 

2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego 2012 -2018 

Uchwała  nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 

2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego 2012-2018 z późn. zm. 

 

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Szydłów. 

Rok 2013 był przełomowym rokiem dla gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Szydłów. Do 1 lipca 2013 r. obowiązywał stary system 

gospodarowania odpadami komunalnymi, oparty na umowach zawieranymi 

dobrowolnie z wybranymi podmiotami zajmującymi się odbiorem odpadów 

komunach z terenu gminy Szydłów. Głównym sposobem zagospodarowania 

odpadów przez przedsiębiorców było ich składowanie na składowiskach odpadów. 

Tak jak wcześniej wspomniano od 1 lipca 2013 uruchomiony został nowy system  

gospodarowania odpadami komunalnymi i podmiotem odpowiedzialnym za 

organizację i funkcjonowanie stała się gmina. Gmina w zamian za uiszczoną przez 

mieszkańców stawkę opłaty gospodaruje odpadami komunalnymi. Wywiązując się   

z ustawowego obowiązku gmina Szydłów zorganizowała przetarg na odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na jej terenie.  W roku 2013 zawarto 

umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „ZIELIŃSKI” Zbigniew 

Zieliński z Rakowa na okres 16 miesięcy tj. od 01.07.2013 do 31.12.2014. 

Podwykonawcą zadania w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych jest 



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze Staszowa. Stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do roku 2013 nie uległy 

zmianie i przedstawiały się w następujący sposób: 5,50 zł od osoby miesięcznie jeżeli 

odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, zaś 8,00 zł od 

osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane są w sposób 

selektywny. W przypadku nieruchomości zamieszkałych gmina odbiera  

nieograniczoną ilość wytworzonych odpadów komunalnych.  Ustalono także stawki 

za pojemnik o określonej pojemności ( dla nieruchomości niezamieszkałych )  

•120 l – 12,50 zł. 

•240l  – 25,00zł. 

•1100l – 90,00 zł. 

•2500l – 200,00 zł. 

•KP 7 – 450,00 zł.  

 

Wprowadzenie zmian w uchwale pozwoliło na zróżnicowanie stawek  w zależności 

od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposób zbierania      

i odbierania odpadów komunalnych  w następujący sposób; 

1) Opłata miesięczna dla nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę osób 1-3 

którzy zbierają i odbierają odpady w sposób selektywny wynosi iloczyn 

stawki 5,50 zł. oraz liczby zamieszkałych osób, 

2)  Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej 

osób wynosi 20,00 zł 

3) Opłata miesięczna dla nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę osób 1-3 

którzy zbierają i odbierają odpady w sposób nieselektywny wynosi iloczyn 

stawki 8,00 zł., oraz liczby zamieszkałych osób. 

4) Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej 

osób wynosi 32,00 zł. 

 

Na terenie Gminy Szydłów odpady komunalne powstają głównie                          

w gospodarstwach domowych, a także na terenach nieruchomości niezamieszkałych 

( tj. obiekty użyteczności publicznej, szkoły, zakłady pracy itp.). Ponadto, odpady 

powstają terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z zieleni 

publicznej). 

  Odpady komunalne z terenu gminy Szydłów odbierane są w postaci 

zmieszanej  i selektywnej. Każda nieruchomość została wyposażona w pojemnik        

o pojemności 120 l w którym to gromadzą odpady tzw. mokre – zmieszane                  

( pozostałość po segregacji) oraz w worki w których to gromadzone są odpady suche 

(plastik, opakowania opakowaniowe, metal ,szkło oraz papier). Oba rodzaje 

odpadów odbierane są od właścicieli nieruchomości raz na miesiąc. Dodatkowo        

w okresie grzewczym istnieje możliwość wystawienia popiołu w osobnym worku 

lub pojemniku ( w okresie od 1 października do 30 kwietnia). Nieruchomości 

niezamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki o różnej wielkości w zależności od 

złożonej deklaracji w których to zbierają odpady zmieszane . Odbiór tych odpadów 

odbywa się również raz na miesiąc. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości       



i porządku w gminie na ul. Kieleckie 21 w Szydłowie został utworzony Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK).  Jest to miejsce w który 

mieszkańcy gminy Szydłów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mogą zostawiać wytwarzane odpady komunalne - selektywnie 

zebrane. Punkt ten czynny jest w poniedziałki i piątki w godzinach od 9.00-15.00          

i przyjmuje od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów: odpady 

opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, opakowania 

po środkach ochrony roślin, popiół oraz żużel. Dodatkowo zużyte sprzęty domowe 

oraz zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady wielkogabarytowe odbierane są po ich 

wystawieniu przed posesje dwa razy w roku, w terminach określonych                       

w harmonogramie odbioru odpadów. Przeterminowane leki a także opakowania po 

nich można oddawać do specjalistycznego pojemnika znajdującego się w aptece       

w Szydłowie. Na terenie gminy Szydłów istnieją także 3 miejsca, w których znajdują 

się pojemniki na selektywna zbiórkę odpadów komunalnych tj. w miejscowości 

Korytnica – 4 pojemniki 1100 l, w Kotuszowie – 4 pojemniki 1100 l oraz 2 pojemniki 

w Szydłowie. 

 

4. Możliwości przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. 

Zgodnie z przepisami, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów 

komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, wyłącznie do 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych czyli tzw. RIPOK 

Zgodnie z uchwałą nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 

czerwca 2012 r. w sprawie wykonania” Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego”2012-2018, obszar województwa świętokrzyskiego 

został podzielony na sześć regionów gospodarki odpadami. W każdym z tych 

regionów gospodarka odpadami powinna być prowadzona z wykorzystaniem 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK). Regionalna instalacja do 

przetwarzania odpadów komunalnych to zakład zagospodarowania odpadów            

o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów         

z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający 

wymagania najlepszej dostępnej techniki. Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi dla Województwa Świętokrzyskiego „ 2012- 2018” Gmina Szydłów 

należy do regionu V w którym to rolę RIPOK  pełni instalacja zlokalizowana   w msc. 

Rzędów, gm. Tuczępy. Gmina Szydłów wspólnie z 17 innymi gminami 

zlokalizowanymi w Regionie V jest udziałowcem Zakładu Gospodarki Odpadami     

w Rzędowie. W myśl art.9 l ust.2, w przypadku wystąpienia awarii regionalnej 

instalacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych 



odpadów komunalnych lub odpadów zielonych opady te przekazuje się do instalacji 

przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu. Ze względu na fakt, że 

uruchomienie Zakładu w Rzędowie nastąpiło w lipcu 2014 do czasu odpady 

komunalne z terenu gminy Szydłów były kierowane do instalacji zastępczych: 

a) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów 

komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku             

w Staszowie na ul. Wojska Polskiego 3. 

b) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jańczycach, 27-552 Baćkowice 

Jańczyce. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych  

 

Od połowy lipca 2014 wszystkie odpady zgodnie z przepisami zostały 

przewożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych do 

Rzędowa a tam zostały one poddane odpowiednim procesom. Zgodnie z ustawą       

o odpadach  z 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku 

lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie. Możliwości przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych 

związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku     

(głownie instalacje mechaniczno- biologiczne przetwarzania odpadów 

komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na 

składowisku ) 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (200301)                          

w poszczególnych kwartałach 2014 roku. 

Kwartał 

2014 roku 

Nazwa i adres 

instalacji do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

 ( Mg) 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

I KWARTAŁ 

 

Instalacja do 

mechanicznego 

przetwarzania 

zmieszanych 

odpadów 

komunalnych w 

Staszowie 

20 03 01 71,19 R 12 

II KWARTAŁ 

 

Instalacja do 

mechanicznego 

przetwarzania 

zmieszanych 

odpadów 

komunalnych w 

Staszowie 

20 03 01 81,0  R 12 

III KWARTAŁ 

 

Instalacja do 

mechaniczno- 

biologicznego 

przetwarzania 

20 03 01 83,5 

 

  19,3 (Instalacja       

R 12 



odpadów 

komunalnych  

w Rzędowie 

Staszów) 

IV KWARTAŁ 

 

Instalacja do 

mechaniczno -

biologicznego 

przetwarzania 

odpadów 

komunalnych 

w Rzędowie 

20 03 01 98,9 R 12 

Razem  20 03 01 353,9 R 12 

 

W roku 2014 zebrano 353,9 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. Odpady te w całości zostały poddane przetwarzaniu w procesach 

odzysku R 12 (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań 

wymienionych w punktach od R1 do R 11) 

 

Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno - biologicznym przetworzeniu 

zmieszanych odpadów komunalnych przedstawia poniższa tabela: 

 

Masa odpadów powstałych po mechaniczno-

biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych , o kodzie 19 12 12, 

niespełniających wymagań rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. 

w sprawie mechaniczno- biologicznego 

przetworzenia zmieszanych odpadów 

komunalnych, przekazanych do składowania        

(Mg) – Zastępcza instalacja w Staszowie  za I i II 

kwartał 2014 

73,1 Mg 

Masa odpadów powstałych po mechaniczno-

biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych , o kodzie 19 12 12, 

niespełniających wymagań rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. 

w sprawie mechaniczno- biologicznego 

przetworzenia zmieszanych odpadów 

komunalnych, przekazanych do składowania        

(Mg) – RIPOK w Rzędowie za III i IV kwartał 

2014 

73,8 Mg 

RAZEM 146,9 Mg 
 



Z łącznej masy przekazanych do RIPOK w Rzędowie w 2014 zmieszanych odpadów 

komunalnych do składowania skierowanych zostało 146,9 Mg o kodzie 19 12 12 

powstałych po mechaniczno – biologicznym przetworzeniu ( MBR ) 

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Szydłów              

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych  

odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

(Mg) 

20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane) odpady 

komunalne 

353,9 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,5 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 173,4 

15 01 07 Opakowania ze szkła 5,4 

 15 01 10 * Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

0,6 

20 01 01 Papier i tektura 0,5 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 7,1 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 16,5 

20 01 02 Szkło 9,8 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 5,5 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy                

z rozbiórek i remontów 

8,2 

17 01 02 Gruz ceglany 5,9 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych mat. ceramicznych     

i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

3,1 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne                                

i elektroniczne inne niż wymienione w             

20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

7,0 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne                           

i elektroniczne inne niż wymienione w         

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,3 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,1 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 6,4 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 

8,6 

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji 42,1 

                                                                                                                    Razem = 657,9 Mg 



6. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez gminę 

Szydłów w 2014 roku. 

Zapisy art.3b u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, oraz do osiągnięcia 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ograniczenia masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 

poziomu ograniczania masy tych odpadów ( Dz. z 2012 r. poz.676) – dopuszczalny poziom 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 

2014 roku wynosi 50%. W Gminie Szydłów poziom ten wyniósł 31,4 %.Jeżeli osiągnięty        

w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy niż poziom 

wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, poziom ten w roku rozliczeniowym został 

osiągnięty. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) – minimalny poziom recyklingu        

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła                 

w 2014 roku wynosi 14%. W Gminie Szydłów poziom ten wyniósł 84,3%, został osiągnięty. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) – 

wymagany poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2014 

wynosi 38% .Gmina Szydłów osiągnęła 100%, również został osiągnięty. 

Podsumowując w/w wyniki można stwierdzić, że od czasu kierowania odpadów 

komunalnych do instalacji przetwarzania tychże odpadów a co za tym idzie poddawaniu ich 

odpowiednim procesom wymagane poziomy są osiągane. 

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.       

6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu, których gmina powinna podjąć działania, o których mowa 

w art. 6 ust.6-12 u.c.p.g 

Stosownie do zapisów art.3 ust.2 pkt 10 pkt e  u.c.p.g., analizie powinna zostać również 

liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6 ust. 1 u c.p.g. w imieniu, 

których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6 ust. 6-12 u c.p.g. Na 

chwile obecną liczba ta wynosi 3. W stosunku do tych osób Wójt Gminy Szydłów wydał 

decyzję określającą stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

 

8. Potrzeby inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 



W analizowanym okresie w gminie Szydłów nie realizowano inwestycji związanych               

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

9. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez gminę Szydłów w roku 

2014 , w związku z wdrażaniem i obsługą systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

WYSZCZGÓLNIENIE 

 

KOSZTY i WYDATKI 

Koszty wywozu odpadów 

komunalnych ( odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych) 

250.270,34 zł. 

Koszty obsługi systemu ( szkolenia, 

wynagrodzenie pracownika, opłata 

pocztowa, upomnień, opłata sołtysów 

za pobór opłaty za odpady, zakup 

worków, mat. biurowe, 

wydawnictwo, zakup pojemników i 

kwitariuszy, serwis oprogramowana, 

delegacja ) 

 

57.088,11 zł 

RAZEM 307.358,45 zł. 

 

 

 


