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1. Cel przygotowania analizy. 

Niniejs2y dokument stanowi roc2ną analizę gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Szydłów, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych 
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Została ona sporządzona na podstawie art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2010, 2020 z późn.zm), zaś art. 9 
tb. 1. w / w ustawy określa jej zakres przedmiotowy. Głównym celem analizy jest 
dostarczenie niezbędnych informacji dla efektywnego prowadzenia gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

Zakres analizy obejmuje zgodnie z art. 9tb.: 
1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych; 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i 
nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4) liczbę mieszkańców; 
5) liczbę 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; 

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych 
do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości 
z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych. 

2. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Szydłów w roku 2019. 

W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 
1 lipca 2013 r. 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. W trybie zamówienia publicznego wyłoniono firmę : 



P.H.-U „Zieliński" Zbigniew Zieliński z Rakowa, która to świadczyła usługi w zakresie 
odbioru i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych. 

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. 

Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Szydłów z 29 grudnia 2018 w sprawie 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wprowadziła na rok 2019 stawki 
ryczałtowe i tak w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki opłata ta wynosi 
60 zł/rok, natomiast w przypadku zadeklarowania braku segregacji opłata ta wynosi 
120 zł/rok. Mieszkańcy domków letniskowych mogą również w ramach ponoszonej 
opłaty, pozbywać się odpadów wielkogabarytowych, eklektycznych, elektronicznych, 
przeterminowanych leków i wystawiać je podczas tzw. wystawek lub zawozić bezpośrednio 
do P S Z O K w Rzędowe. 

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

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mieli możliwość pozbywania się każdej ilości 
wytworzonych odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny lub zmieszany. 
Dodatkowo mieszkańcy mogą także pozbywać się, w ramach wnoszonej opłaty, odpadów 
niebezpiecznych, elektrycznych, elektronicznych, wielkogabarytowych, wystawiając je przed 
dom w ramach tzw. „wystawki" cztery razy do roku lub dostarczając je we własnym 
zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym 
się w Rzędowie. 

Odbiór odpadów odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru 
odpadów komunalnych. Harmonogram podawany był do publicznej wiadomości na stronie 
urzędu oraz dostępny w siedzibie tut. urzędu, ponadto firma świadcząca usługi miała 
obowiązek dostarczyć harmonogram właścicielom nieruchomości. 

Zgodnie z Uchwałą Nr VII /45/2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 
2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Szydłów, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe 
lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno — wypoczynkowe 
wykorzystywanych jedynie przez część roku odbywał się z następującą częstotliwością: 



1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne : 
a) od 01 kwietnia do 30 października : 

- w zabudowie jednorodzinnej części miejskiej gminy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
- w zabudowie jednorodzinnej części wiejskiej gminy nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

b) od 01 listopada do 31 marca: 

- w zabudowie jednorodzinnej części miejskiej gminy nie rzadziej niż raz na miesiąc 
- w zabudowie jednorodzinnej części wiejskiej gminy nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Odpady segregowane tj.: 
a) papier - nie rzadziej niż raz na miesiąc 
b) szkło — nie rzadziej niż raz na miesiąc 
c) metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe — nie rzadziej 

niż raz na miesiąc 

2. Popiół - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym w okresie od 
1 października do 30 kwietnia każdego roku. 

Pojemniki 120 1 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. 

Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosowano worki które oznaczone 
były odpowiednimi napisami i utrzymane w następującej kolorystyce : 

1) zielony - oznaczony napisem „ Szkło" — na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze 
szkła, 

2) niebieski - oznaczony napisem „Papier" - na papier, w tym tektura, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

3) żółty - oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne" - na metale, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

4) brązowy - oznaczony napisem „ B I O " - do gromadzenia odpadów ulegających 
biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 3/34/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Rzędowe z dnia 29 czerwca 2018 r., mieszkańcy gminy Szydłów mogą 
dostarczać nieodpłatnie własnym transportem odpady komunalne bezpośrednio do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny ( P S Z O K ) , 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 
akumulatory, zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, opony oraz odpady zielone. 



Punkt ten czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz 
w soboty w godzinach od 7:00 do 15.00. Regulamin P S Z O K - u został podany do publicznej 
informacji na stronie internetowej gminy Szydłów. 

Gmina Szydłów umożliwiła mieszkańcom pozbywanie się przeterminowanych leków 
oraz opakowań po lekach w aptece w Szydłowie, poprzez wyposażenie jej w specjalistyczny 
pojemnik do gromadzenia tego rodzaju odpadów. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. Stawki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. jednakowo dla całej gminy 
zróżnicowane były w zależności od sposobu gromadzenia odpadów oraz ilości osób 
zamieszkujących dana nieruchomość: 
- 6,50 zł /od osoby miesięcznie jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny 
-14,00 zł /od osoby miesięcznie jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny 

2. Od 1 lipca 2019 r zgodnie z podjęta Uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej 
w Szydłowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 
właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy wprowadzone zostały 
nowe stawki oraz wprowadzono podział gminy na tzw. teren miejski oraz wiejski. 

a) w przypadku odbierania odpadów z terenu wiejskiego stawka wynosi: 
- 10,00 zł od osoby miesięcznie jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny 
- 20,00 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny 

b) w przypadku odbierania odpadów z terenu miejskiego stawka wynosi: 
- 11,50 od osoby miesięcznie jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny 
- 23,00 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny 

Zmiana stawek opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana 
jest znaczną podwyżką cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, która z kolei spowodowana jest 
zmianą opłat za korzystanie ze środowiska określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (opłata za 1 tonę 
odpadów komunalnych zmieszanych w 2018 r., wynosiła 140,00 zł, w 2019 - 170 zł zaś 
w 2020 będzie ona wynosić 270,00 zł). Ponadto, w roku 2019 wzrosły koszty odbioru 
i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Szydłów z kwoty 12 416,67 za miesiąc 
do kwoty 24 800,00 za miesiąc. 

W przypadku rodziny wielodzietnej o której mowa w ustawie w z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U . z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, łączna miesięczna opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23,00 zł miesięcznie 
w przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkają mieszkańcy. 



Zgodnie z założeniami w / w ustawy system gospodarki odpadami komunalnymi ma 
być systemem samofinasującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków 
na jego prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli 
nieruchomości, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona 
gmina. 

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozosta łośc i z sortowania i pozosta łośc i z mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania. Instalacje do odbioru odpadów komunalnych 

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie. 

Gmina Szydłów wspólnie z 18 innymi gminami jest udziałowcem Zakładu 
Gospodarki Odpadami w Rzędowe ( Z G O K ) . Zakład, przygotowany jest do przyjęcia 
rocznie ok. 25 000-30 000 Mg odpadów komunalnych. Jak wynika ze wstępnych założeń, 
Z G O K zabezpieczy dla 18 gmin (obszar o powierzchni łącznej około 2 024 km2, 
zamieszkały przez około 153 tys. osób) zagospodarowanie odpadów co najmniej do 2023 r. 
w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska z zachowaniem przepisów prawa 
i zapisów przedmiotowych dokumentów strategicznych na poziomie kraju i U E . 

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Gmina Szydłów nie realizowała w 2019 roku żadnych zadań inwestycyjnych 
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

5. Ilość i rodzaj o d p a d ó w komunalnych wytworzonych na terenie gminy Szydłów 
w roku 2019 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 
komunalnych (Mg) 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 101,680 

16 01 03 Zużyte opony 21,080 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,600 

20 01 02 Szkło 72,060 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,085 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 20 20 5,140 



0 1 * , 20 01 23*, 20 01 35*. 

20 01 80 

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19 0,220 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 52 8,980 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 77,660 

20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w 

innych podgrupach 27,860 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 10,320 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,040 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 49,500 
Razem 907,225 

Powyższa tabela uwzględnia odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Do P S Z O K ( punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych) zlokalizowanego 
w Rzędowie mieszkańcy gminy Szydłów przekazali nst. rodzaje odpadów : 

A D R E S 
P S Z O K 

KOD 
ODPADU 

RODZAJ ODPADU MASA 
O D E B R A N Y C H 

ODPADÓW ( Mg) 
Zakład 

Gospodarki 
Odpadami 

Komunalnymi, 

15 01 05 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

0,4200 Zakład 
Gospodarki 
Odpadami 

Komunalnymi, 20 0102 Szkło 0,1800 

Zakład 
Gospodarki 
Odpadami 

Komunalnymi, 
16 0103 Zużyte opony 0,4200 

Rzędów 40, 28-140 20 0136 Papier i tektura 0,2200 
TYCZĘPY 20 03 07 Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 
wymienione 20 20 0 1 * , 20 01 

23*, 20 01 35*. 

0,6400 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 7,820 
R A Z E M 9,700 



6. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz poziom masy 
o d p a d ó w komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięte przez gminę 
Szydłów w 2019 roku. 

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U . z 2019 r. poz.2010. 2020 z poźn. zm.) 
informujemy że: 

• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania wynosi 17,35% 

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła wynosi 51,77 % 

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - nie odebrano 

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje oraz liczba 
właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 
ust.l., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6 
ust.6-12. 

Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, gminnym systemem gospodarowania odpadami objętych było 
1491 gospodarstw. W ramach „uszczelniania" systemu w roku 2019 wezwania do złożenia 
deklaracji lub wyjaśnień co do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość wysłano do 
kilkunastu właścicieli nieruchomości. Po podjętych działaniach wszyscy wezwani złożyli 
deklaracje lub jej korektę, bądź udzieliło w tym zakresie informacji wyjaśniających. 
Przeprowadzane kontrole w terenie miały na celu sprawdzenie segregacji odpadów przez 
mieszkańców gminy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, prowadził 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. W tut. urzędzie brak jest informacji o podmiotach nie 
posiadających podpisanych umów. 

8. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 
odpadami na terenie gminy Szydłów. 

Zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity D z . U z 2019 r. poz. 2010, 2020 ze zm.) 
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: 
odbiór odpadów od mieszkańców, ich transport i zagospodarowanie, a także tworzenie 



i utrzymanie P S Z O K , koszty obsługi administracyjnej. Koszty wynikające z odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 462 385,00 zł. Koszty 
obsługi systemu (tj. wynagrodzenie pracownika obsługującego system, wynagrodzenie za 
inkaso, szkolenia, zakup materiałów biurowych, koszt programu do obsługi systemu, 
koszty przesyłek pocztowych i inne) wyniosły 90 892,85 zł. Łącznie poniesione wydatki za 
rok 2019 wyniosły 553 277,85 zł. Dochód gminy z tytułu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych za rok 2019 to kwota 383 970,37 zł. 

Zrealizowane dochody nie finansują w całości wydatków związanych 
z gospodarowaniem odpadów z powodu zwiększonych dwukrotnie w porównaniu do roku 
2018 koszów odbioru i zagospodarowaniu odpadów oraz dużym wzrostem ilości 
produkowanych odpadów przez mieszkańców. 

9. Podsumowanie. 

Gmina Szydłów wdrożyła i realizuje przejęte od mieszkańców obowiązki 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych 
realizują obowiązek gospodarowania wytworzonymi odpadami na podstawie umów 
zawartych z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szydłów. 

Od początku systemu stale wzrasta ilość odbieranych odpadów komunalnych 
z terenu gminy Szydłów. Z roku na rok obserwuje się systematyczny wzrost ilości 
odbieranych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Szydłów. Największy 
strumień odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe stanowią w dalszym ciągu 
odpady komunalne zmieszane. Ich odpowiednie zagospodarowanie jest jednym 
z ważniejszych problemów. Wymaga on zrozumienia oraz zgodnego, spójnego 
i kompleksowego działania zarówno gminy jak i wszystkich mieszkańców. 

Oceniając działanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy 
stwierdzić, iż działalność Gminy w latach przyszłych musi zostać skierowana przede 
wszystkim na: 
- dążeniu do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych komunalnych z uwagi na konieczność osiągnięcia wymaganego poziomu 
50 % w 2020 r. i latach kolejnych, 
- zwiększeniu efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców, 
- kontynuowaniu działalności edukacyjnych skierowanych na ograniczenie ilości 
powstających odpadów oraz prawidłowejft@gl)4g^jPglK^Ójd[fe''. 
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