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1. Cel  i zakres przygotowania analizy 

Działając na podstawie art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.            

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz.250), gminy 

zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności dokonują corocznej analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych                            

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy          

w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, 

kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma ona również dostarczyć 

informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie 

wykonują obowiązków określonych w ustawie i ilości odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gminy. Głównym jej celem jest dostarczenie niezbędnych 

informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodami odpadami. 

Zgodnie z art.9tb. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , na 

podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące PSZOK-i oraz rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

sporządza się corocznie  „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi „, która 

zawiera dane dotyczące: 

• możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 

• potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi, 

• kosztów poniesionych w związku z odbieraniem , odzyskiem, recyklingiem   

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

• liczby mieszkańców, 

• liczby 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  

• ilości opadów komunalnych wytwarzanych na teranie gminy. 

• ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z 

terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych 



pozostałościami z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

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     

( Dz.U. z 2016 r. poz.250) 

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 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz.U. z 2016 poz.2167 ) 

Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

określają szczegółowo akty prawa miejscowego, w tym : 

Uchwała Nr XXXVII/90/2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015.            

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Szydłów. 

Uchwała Nr XVIII/91/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na której 

zamieszkują mieszkańcy. 

Uchwała nr XLIV/207/2013 z dnia 23  grudnia 2013 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Uchwała nr  V/ 23/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie 

zmian w Uchwale Nr XXXVII/177/ 2013 Rady Gminy Szydłów 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 XXXIII/155/2013 z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji        
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała nr LIV/256/2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014  r.          
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 

Uchwała nr VI/ 26/2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i 
zagospodarowania tych odpadów. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
została uchylona uchwała Rady Gminy Szydłów nr LIV/256/2014 z dnia 15 
października 2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 

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. 

Uchwała nr 10/28/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością        
z siedzibą w Rzędowe z dnia 31 maja 2016. 

 

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Szydłów. 

Odpady komunalne to odpady związane z nieprzemysłowa działalnością 
człowieka. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2016 poz. 1987), obowiązująca 

od 23 stycznia 2013 roku definiuje odpady komunalne jako odpady powstające                  
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

 Przez gospodarowanie odpadami komunalnymi rozumie się zbieranie, 
transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju 
działaniami, jak również późniejsze postepowanie z miejscami unieszkodliwiania 
odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów, lub 
pośrednika w obrocie odpadami.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001987


W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
od 1 lipca 2013 uruchomiony został nowy system  gospodarowania odpadami 
komunalnymi i podmiotem odpowiedzialnym za jego 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 oraz zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Usługę polegającą na 
odbiorze i transporcie odpadów komunalnych w okresie od 01.01. 2016 do 31.12.2016 
świadczyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński      
z siedzibą w Rakowie, ul. Klasztorna 27A.  

Na zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina zawarła dnia 02.01.2015 
umowę z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy.  

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady  na 
skutek prowadzenia działalności gospodarczej ich właściciele mieli obowiązek 
zawarcia indywidualnych umów z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych. Ewidencja takich umów była na bieżąco weryfikowana       
w oparciu o wykazy umów załączone do półrocznych sprawozdań podmiotów 
odbierających odpady komunalne. 

W roku 2016  stawki za gospodarowanie odpadami komunalnym uległy zmianie 
i przedstawiały się w następujący sposób: 6,50 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady 
komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, zaś 14,00 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.  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 6,50 zł. oraz liczby zamieszkałych osób, 

2)  Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej 
osób wynosi 23,00 zł 

3) Opłata miesięczna dla nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę osób 1-3 
którzy zbierają i odbierają odpady w sposób nieselektywny wynosi iloczyn 
stawki 14,00 zł., oraz liczby zamieszkałych osób. 

4) Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej 
osób wynosi 54,00 zł. 

Odpady komunalne odbierane były w systemie pojemnikowych i workowym. 
 
1) bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz w miesiącu: 
-  odpady zmieszane obierane były z pojemników 120 litrowych ( stanowiące tzw. 
pozostałość po segregacji). 
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów, 
selektywnie raz w miesiącu zbierane były następujące rodzaje odpadów: 
 



a) szkło ( worek zielony) 
b) papier ( worek niebieski ) 
c) tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe ( worek żółty) 
d) metal ( worek czerwony ) 
e) odpady ulegające biodegradacji ( worek brązowy) 
 

Dodatkowo w okresie grzewczym (od października do kwietnia)  istniała możliwość 
w ramach ponoszonej opłaty za odpady komunalne wystawienia popiołu                    
w osobnym worku bądź pojemniku. Pojemniki 120 l oraz worki przeznaczane do 
gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, każdej nieruchomości na 
terenie gminy Szydłów dostarczał przedsiębiorca odbierający odpady w ramach 
zawartej z gminą umowy. 
  
       2) W systemie obwoźnych zbiórek z częstotliwością dwa razy w roku      
wiosna/jesień) zbierane były: 
a) odpady wielkogabarytowe (  np. meble, fotele,wesalki ) 
b) zużyty sprzętu eklektyczny i elektroniczny 
c) zużyte opony 
d) środki ochrony roślin. 
  

3) Gniazdo selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujące się na ulicy 
Kieleckiej 21 w Szydłowie dawało możliwość przekazania selektywnie 
zebranych odpadów tj. : 

a) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
b) Przeterminowane leki ( dodatkowo można było przekazać je do apteki             

w Szydłowie) 
c) Zużyte baterie i akumulatory, opony 
d) Opakowania po środkach ochrony roślin 
e) Odpady ulegające biodegradacji 
f) Popiół i żużel 

Na terenie gminy Szydłów istniały dodatkowo 3 gniazda do gromadzenia odpadów 
selektywnych tj. w miejscowości Korytnica – 4 pojemniki 1100 l,   Kotuszowie – 4 
pojemniki 1100 l oraz 2 pojemniki w Szydłowie. 

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 10/28/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  z siedzibą w Rzędowe z dnia 31 maja 2016r., mieszkańcy gminy 
Szydłów mogą dostarczać nieodpłatnie własnym transportem  odpady komunalne  
bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                          
(PSZOK)., zlokalizowanego w miejscowości Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. Punt ten 
służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych tj. papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, opony oraz odpady 
zielone. Regulamin PSZOK-u został podany do publicznej informacji na stronie 
internetowej gminy Szydłów. 

 



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/360/12 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  w Rzędowie, gm. Tuczępy 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK)., którego Gmina Szydłów 
wspólnie z 17 innymi gminami jest udziałowcem. 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.  

Z danych uzyskanych od podmiotów odbierających odpady oraz z RIPOK 
Rzędów wynika, że w 2016 roku w instalacji regionalnej wszystkie zmieszane 
odpady komunalne o kodzie 20 03 01 pochodzące z terenu gminy Szydłów, zostały 
skierowane do przetwarzania i zostały zagospodarowane w procesie R12 – wymiana 
odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji 
R1-R11. Zebrane zmieszane odpady komunalne nie trafiają bezpośrednio do 
składowania lecz poddawane są mechaniczno – biologicznemu procesowi 
przetwarzania dzięki czemu z kolei gmina osiąga poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  
W wyniku mechaniczno -  biologicznego przetwarzania tych odpadów powstało 
99,77 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych                                   
( Dz.U. z 2012r., poz.1052) unieszkodliwionych poprzez składowanie na terenie w/w 
instalacji.  

 

 
 
 



Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  

(20 03 01) w 2016 roku. 

 

Nazwa i adres 
instalacji do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Sposób 
zagospodarowania 

dostarczonych 
odpadów komun 

lanych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

( Mg) 

Masa odpadów 
powstałych po mech-
biol. przetworzeniu 

zmieszanych odpadów 
komunalnych, o kodzie 

19 12 12 ( Mg) 
Instalacja do 

mechaniczno- 
biologicznego 

przetwarzania odpadów 
komunalnych 
w Rzędowie 

20 03 01 R 12 425,98 99,77 

                         

Z otrzymanych  za rok 2016 sprawozdań wynika, że odpady z terenu gminy Szydłów 

trafiły do następujących instalacji.: 

1) Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy 

2) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych             

i innych ulegających biodegradacji, Rzędów 40 , 28-142 Tuczępy  

3) Sortownia odpadów zmieszanych w tym odpadów komunalnych, ZGOK, 

Rzędów 40, 28-142 Tuczępy 

4) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybowie 

5) Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. o.o.- Micizgód, ul. Częstochowska 6, 

Przededworze, 260020 Chmielnik 

6) BIO-MED. Sp. o.o. Zakład Produkcyjno-Usługowy , ul. Olszewskiego 6, 25-663 

Kielce 

7) Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Eklektycznego i Elektronicznego. 

Zakład Gospodarki Odpadami w Tarnowie, ul Fabryczna 7a, 33-100 Tarnów 

ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów. 

 

 

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 425,98 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 28,72 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 37,79 



ex 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 7,74 

15 01 07 Opakowania ze szkła 76,42 

15 01 04 Opakowania z metali 0,54 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,78 

16 01 03 Zużyte opony 5,42 

20 01 01 Papier i tektura 1,73 

20 01 02 Szkło 6,54 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione 20 01 
19 

0,120 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,69 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 13,8 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,12 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 31,90 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne                                             
i elektroniczne inne niż wymienione w                            
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,16 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 
01 19 

0,33 

                                                                                                                    Razem = 644,78 Mg 

Jak wynika z powyższej tabeli ilość odpadów komunalnych w stosunku do roku 
2015 znacznie wzrosła. Masa odpadów komunalnych zebranych w sposób 
nieselektywny (zmieszany) wzrosła o 56,4 Mg. Różnica ta wynika z tego, że 
systemem objętych jest więcej gospodarstw w stosunku do roku poprzedniego. 
Tonaż poszczególnych frakcji jest znacznie większy np. odpady wielkogabarytowe, 
opakowania z tworzyw sztucznych, środki ochrony roślin, zużyte opony czy 
opakowania ze szkła. Zauważyć można także znaczne zróżnicowanie 
poszczególnych frakcji odpadów zebranych od mieszkańców. Pojawiły się odpady 
typu: opakowania z metali, papieru i tektury, szkło co świadczy o większej 
świadomości wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego postepowania      
odpadami. Sytuacja ta jest wynikiem przeprowadzonych cykli szkoleń na których to 
szczegółowo omawiane były zasady segregacji odpadów komunalnych jak również 
korzyści z niej płynące. Mieszkańcom przekazano graficzną ulotkę, która miała 
przypominać zasady segregacji. Większa świadomość ekologiczna mieszkańców jest 
niewątpliwie czynnikiem prowadzącym do sukcesu w prawidłowym 
gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez gminę. 

 

 



 

Graficzne zestawienie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych w 2016 roku. 
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6. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte 
przez gminę Szydłów w 2016 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.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych ( Dz.U z 2016,poz 2167) poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych      
i szkła dla 2016 roku powinien wynosić minimum 18%.W Gminie Szydłów poziom ten 
wyniósł 55,3%, a zatem został osiągnięty. 

W roku 2016 nie został obliczany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, ponieważ 23.01.2016 roku straciło ważność Rozporządzenie 
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), które dawało podstawę 
do jego wyliczenia. 

 Również poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych nie był obliczany bowiem w roku 2016 nie odnotowano 
zbiórki tego rodzaju odpadów. 

 Osiągnięty przez gminę 
Szydłów % 

Wymagany przepisami prawa do 
osiągniecia w 2016 roku % 

Poziom masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

 

0 45 

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia nast. frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metal, tworzyw 
sztucznych i szkła. 

 

57,9 18 

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych. 

 

0 42 

 

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 złożyli deklarację. 
 

Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, gminnym systemem gospodarowania odpadami objętych było                         
1370 gospodarstw. W ramach „uszczelniania,” systemu  w roku  2016 wezwania do złożenia 
deklaracji lub wyjaśnień co do liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość wysłano do 
51 właścicieli nieruchomości. Przeprowadzane były liczne kontrole mające na celu 
sprawdzenie segregacji odpadów przez mieszkańców gminy. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości do właścicieli nieruchomości wysyłane były pisma wraz z załączonymi 
zdjęciami przedstawiającymi  błędy w segregacji. Przeprowadzone były 2 postępowania w 
sprawie wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, o 
której mowa w art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 
 

Lp. Miejscowość Zmieszane Selektywne Razem % Zmieszane 
% 

Selektywne 

1 Kotuszów 2 71 73 2,74% 97,26% 

2 Grabki Duże 18 87 105 17,14% 82,86% 

3 Rudki 11 58 69 15,94% 84,06% 

4 Osówka 6 58 64 9,38% 90,63% 

5 Potok 3 91 94 3,19% 96,81% 

6 Potok Rządowy 0 25 25 0,00% 100,00% 

7 Wolica 4 29 33 12,12% 87,88% 

8 Solec 4 83 87 4,60% 95,40% 

9 Mokre 4 32 36 11,11% 88,89% 

10 Brzeziny 2 95 97 2,06% 97,94% 

11 Gacki 1 105 106 0,94% 99,06% 

12 Szydłów 45 346 391 11,51% 88,49% 

13 Wola Żyzna 5 58 63 7,94% 92,06% 

14 Korytnica 3 71 74 4,05% 95,95% 

15 Jabłonica 0 45 45 0,00% 100,00% 

16 Wymysłów 1 7 8 12,50% 87,50% 

Razem Gmina Szydłów 109 1261 1370 7,96% 92,04% 

 

Tab. Liczba gospodarstw z podziałem na sołectwa objętych gminnym systemem gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

 



 

Tab. Procentowy udział odpadów segregowanych i zmieszanych w poszczególnych sołectwach. 

 

8. 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  

 

Wójt, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
prowadzi ewidencję  umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych przez 
właścicieli nieruchomości, na których odpady komunalne powstają wskutek prowadzenia 
działalności gospodarczej. Ewidencja jest na bieżąco weryfikowana w oparciu o wykazy 
umów załączone do sprawozdań półrocznych podmiotów odbierających odpady. 

 
 
9. Potrzeby inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W analizowanym okresie w gminie Szydłów nie realizowano inwestycji związanych               
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

 

10. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Zgodnie z ustawą o u.u.c.g właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać na rzecz 

gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta stanowi dochód gminy     

(art.6r.ust.1). Z pobranych opłat gmina zobowiązana jest pokryć koszty związane                    

z funkcjonowaniem systemu, które obejmują: odbiór, transport, zbieranie, odzysk                       
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i unieszkodliwienie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. 

 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez gminę Szydłów 

 w 2016 roku 
WYSZCZGÓLNIENIE 

 

KOSZTY i WYDATKI 

Koszty odbioru i transportu odpadów 
komunalnych 

 ( P.H.U „ Zieliński”, Raków) 

158.405,30 

Koszty zagospodarowania odpadów 
komunalnych  

( RIPOK w Rzędowie) 

111.655,62 

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 ) 

 

71.657,36 

RAZEM 341.718,28 
 

Dochód gminy na dzień 31.12.2016 wynosił  259 974,91 ( zaległości 8 790,31) = 268 765,22 

 

Biorąc pod uwagę powyższe wynika, że  wszystkie koszty związane z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi w naszej gminie przewyższają dochody. Dlatego tez w przyszłym 

roku zostaną podjęte działania mające na celu osiągniecie takiej sytuacji w której to system 

gospodarowania odpadami komunalnymi będzie się równoważył. 

 

11.Podsumowanie. 

Opracowana „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Szydłów za 2016” prowadzi do następujących wniosków: 

• Objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości przyczyniło się do uszczelnienia systemu i  właściwego nadzoru nad 
gospodarka odpadami. 

•  Wdrożony system na terenie gminy Szydłów działa prawidłowo. Wykonawca 
usługi należycie wywiązuje się z zawartej umowy, m.in. poprzez właściwy odbiór 
odpadów, wyposażenie nieruchomości w wymagane pojemniki ,obsługę  mobilnych 



punktów odbioru odpadów komunalnych a także prowadzenie edukacji 
ekologicznej. Odpady przekazanie do RIPOK w Rzędowie zostały w odpowiedni 
sposób zagospodarowane . 

• Znaczący wpływ na prawidłową segregację odpadów komunalnych „u źródła” ma 
wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców. Stanowi to główny czynnik przy 
osiągnieciu przez gminę poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia surowców wtórnych. Osiągniecie wymaganych poziomów przez gminę 
pozwoliło na unikniecie kar nakładanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska  na gminy, które nie dopełnią tego obowiązku. 

• Mobilne punkty odbioru odpadów również spełniają swoja rolę. Ilość 
korzystających z nich osób jest coraz większa, co z kolei przyczynia się do 
zmniejszenia  ilość „ dzikich wysypisk ‘’ śmieci. 

• Aby zmniejszyć ilości odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów 
segregowanych, należy w dalszym ciągu prowadzić kampanie edukacyjną 
społeczeństwa w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi. 
Ponadto należy prowadzić na bieżąco czynności sprawdzające pod katem 
prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców oraz przedsiębiorców, a także 
ilości nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Szydłów. 

 

 


