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I. Wstęp 

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

 
Podstawę opracowania „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta i gminy Żarki 
za 2015 r.” stanowią zapisy ustawy z dnia 7 listopada 2015r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1688). 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy 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 stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest na podstawie sprawozdań 
złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz innych 
dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
i w szczególności obejmuje (art. 9tb ust.1 w/w ustawy): 

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

 potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

 koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych; 

 liczbę mieszkańców; 

 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; 

 ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

 ilości 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. 

 
Analiza podlega także publicznemu udostępnieniu na stronie BIP urzędu gminy (art. 9tb ust.3). 
 

2. Uwarunkowania prawne 

Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250,t.j.). W 2011 r. przyjęta przez Sejm została 
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 
1 stycznia 2012 r.  Ustawa ta reguluje zadania gmin i obowiązki właścicieli nieruchomości 
dotyczące utrzymania czystości i porządku. 
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3. Zmiany prawa miejscowego wprowadzone przez Gminę Żarki 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. zostały przyjęte następujące uchwały dotyczące 

uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na teranie Gminy Żarki 

 Uchwała Nr VII/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30 kwietnia 2015roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 

2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Żarki 

 Uchwała Nr VII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXVII/191/2013 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Uchwała NR XI/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 19.08.2015r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki za 2015 r. 
 
 

 
5 

II. Zagadnienia ogólne 

1. Rejestr działalności regulowanej 

W 2015 nie nastąpiły zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odpadów 
komunalnych. 

 

2. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przez 
firmy wyłonione w drodze przetargu oraz zamówienia z wolnej ręki. 

 OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 378, 42-260 Kamienica Polska, 

Od 19.05.2014 r. odbiór odpadów realizowany był przez firmę Ochrona Środowiska Sp. z 

o.o., z siedzibą ul. M. Konopnickiej 378, 42-260 Kamienica Polska. Firma ta  została 

wybrana w drodze przetargu nieograniczonego pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

Żarki z całkowitą ceną brutto: 1 048 176,00zł. Umowa została zawarta na okres 24 

miesięcy, tj. od 19.05.2014r. do 18.05.2016r. Umowa była realizowana do marca. Od 

marca do czerwca 2016 odpady komunalne były odbierane przez firmę zastępczą: Wywóz 

Śmieci Usługi Porządkowe Karoń S.C. Konstantynów 18, 42-235 Lelów. 

 

 PZOM STRACH Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska 

Od 01.07.2015 r. Odbiór odpadów realizowany był przez firmę PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa z siedzibą w Konopiskach ul. Przemysłowa 7. Firma to został wybrana w 

drodzę przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żarki z 

całkowitą ceną brutto 626 713,20 zł. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. 
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3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żarki została wprowadzona 

w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Miesięczną stawkę opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi określała przyjęta przez Radę Miejską w Żarkach 

uchwałą NR XXVII/193/2013 z dnia 30.01.2013 r.  w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwalono następujące miesięczne stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy: stawkę podstawową w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych), 

w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny oraz 

obniżoną stawkę opłaty w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych), w przypadku gdy odpady 

komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny. Opłata w 2015r. została zmieniona 

uchwałą nr XI/67/2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Ustalono następujące stawki od nieruchomości zamieszkałych: stawka 

w wysokości 9 zł jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, oraz 

stawkę 16 zł w przypadku gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i 

odbierane. 

4.Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.  

Segregacji podlegały: 1) papier – w workach w kolorze niebieskim; 2) szkło – w workach w 
kolorze zielonym ; 3) tworzywa sztuczne  oraz metal (razem) – w workach w kolorze żółtym; 
odpady biodegradowalne – w workach brązowych. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów 
segregowanych odbywa się z pojemników w analogicznych kolorach jak worki.  

Selektywne odbieranie odpadów na zgłoszone żądanie od właściciela frakcji:1) budowlanych i 
rozbiórkowych z terenu nieruchomości zamieszkałych, gdy odpady te powstały w wyniku 
prowadzenia robót nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, 2) odpady 
zielone, których objętość przekracza 0,2 m3

. 

Masa wszystkich zebranych odpadów komunalnych segregowanych w 2015r. wyniosła 2165,515 
Mg ( w tym odpady zebrane w PSZOK w ilości 1,25 Mg ). 

Masa zebranych odpadów komunalnych niesegregowanych w 2015r. wynosiła 1658,56 Mg. 

Odpady komunalne  zbierane w sposób selektywny były również w ramach zbiórki ulicznej sprzed 
nieruchomości z podziałem na frakcje: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony. 

5.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

W umowie zawartej pomiędzy Gminą Żarki, a firmą Ochrona Środowiska Sp. z o.o., z siedzibą ul. 
M. Konopnickiej 378, 42-260 Kamienica Polska firma zobowiązana została do uruchomienia 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w terminie 60 dni od dnia podpisania 
umowy. 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano 7,955 Mg odpadów: 
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 odpady wielkogabarytowe w ilości 3,87 Mg, 

 zmieszane odpady opakowaniowe w ilości 0,13 Mg, 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 
20 01 35 w ilości 2,14 Mg,  

 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości 1,425 Mg, 

 zużyte opony w ilości 0,245 Mg, 

 papier i tektura w ilości 0,035 Mg, 

 szkło w ilości 0,07 Mg, 

 urządzenia zawierające freony w ilości 0,04 Mg. 
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III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania.  

Na terenie Gminy Żarki nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Odpady odbierane z terenu Miasta i Gminy Żarki przekazywane były: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01 ): 

- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie,  ul. Konwaliowa 

1 , 42-263 Wrzosowa,  

 zmieszane odpady opakowaniowe ( kod odpadu 15 01 06) : 

- Wojkowice Recykling Sp. z o.o. , ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, 

- A.S.A. Eko Polska, ul. Cmentarna 19f, 41-800 Zabrze, 

 odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07): 

 - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie,  ul. Konwaliowa 

1 , 42-263 Wrzosowa, 

 opakowania z tworzyw sztucznych ( kod odpadu 15 01 02) : 

- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie,  ul. Konwaliowa 

1 , 42-263 Wrzosowa, 

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Jeżynowa 40, 97-500 Płoszów, 

-Eko Harpoon Organizacja odzysku S.A. ul. Wyszyńskiego 10, Cząstków Mazowiecki, 05-

152 Czosnów, 

 opakowania ze szkła ( kod odpadu 15 01 07) : 

- IRCHEM Sp. z o.o., ul. Bór 182, 42 -200 Częstochowa, 

- DSS Recykling Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1, Dąbrowa Górnicza, 

-Eko Harpoon organizacja odzysku S.A. ul. Wyszyńskiego 10, Cząstków Mazowiecki, 05-

152 Czosnów, 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż w 20 01 21 i 20 01 35 ( kod 

odpadu 20 01 36)  

-Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., Zakład Przetwarzania 

Odpadów, ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów, 

- Ochrona Środowiska, ul. M. Konopnickiej 378, 42-260 Kamienica Polska 

 zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 ( kod odpadu 17 01 01 )  

- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie,  ul. Konwaliowa 

1 , 42-263 Wrzosowa,  

- Ochrona Środowiska, ul. M. Konopnickiej 378, 42-260 Kamienica Polska 

 papier i tektura (15 01 01):  
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- FOLMAK Bartłomiej Dygus, ul. Zaciszańska 27, Częstochowa, 

 zużyte opony (16 01 03): 

-Kon-Wit, ul. Częstochowska 70a, 42-250 Koziegłowy, 

 urządzenia zawierające freony ( kod odpadu 20 01 23): 

-Bowi, Andrzej Bajor, ul. Ogrodowa 64a, Częstochowa, 

 odpady ulegające biodegradacji ( kod odpadu 20 02 01): 

- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie,  ul. Konwaliowa 

1 , 42-263 Wrzosowa, 

2. Liczba ludności  

Gminny System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na dzień 31.12.2015 r. obejmował 

7549 osoby. Wg ewidencji ludności liczba osób w Gminie Żarki wynosi 8296 osób. Różnica 

w podanej liczbie mieszkańców z ewidencji ludności i liczbie mieszkańców objętych GSGOK 

wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego 

zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze 

względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są 

działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze 

stanem faktycznym. 

3. Deklaracje  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości zamieszkałej  

Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców Gminy Żarki od dnia 1.01.2015r. do 31.12.2015r. 
(stan na dzień 31.12.2015r.) 

a) systemem objęto: 7549 osoby, w tym: 

 ilość osób zadeklarowanych na stawkę 9 zł (odpady segregowane) – 6592, 

 ilość osób zadeklarowanych na stawkę 16 zł ( odpady niesegregowane) –957, 
b) ilość złożonych aktywnych deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych – 2498 

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W 2015r. zostało przeprowadzonych 6 postępowań administracyjnych. W ramach tych 

postępowań została wydana 1 decyzja umarzająca postępowanie, 2 decyzje określające wysokość 

opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2 decyzje o zmianie decyzji w sprawie 

określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1 decyzja uchylająca decyzję 

w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki za 2015 r. 
 
 

 
10 

2015- zwolnienia częściowe z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej gospodarstw 

domowych 

 Ilość nieruchomości Ilość osób 
podlegających 
zwolnieniu 

Kwota zwolnień 

PAŹDZIERNIK 12 64 288 zł 

LISTOPAD 17 95 427,5 zł 

GRUDZIEŃ 20 103 463,5 zł 

Razem - - 1179 zł 

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.  

Segregacji podlegały: 1) papier – w workach w kolorze niebieskim; 2) szkło – w workach w 
kolorze zielonym ; 3) tworzywa sztuczne  oraz metal (razem) – w workach w kolorze żółtym; 
odpady biodegradowalne – w workach, 5) popiół - w pojemnikach. W zabudowie wielorodzinnej 
odbiór odpadów segregowanych odbywa się z pojemników w analogicznych kolorach jak worki. 

Selektywne odbieranie odpadów na zgłoszone żądanie od właściciela frakcji:1) budowlanych i 
rozbiórkowych z terenu nieruchomości zamieszkałych, gdy odpady te powstały w wyniku 
prowadzenia robót nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, 2) odpady 
zielone, których objętość przekracza 0,2 m3

. 

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny były również w ramach zbiórki ulicznej sprzed 
nieruchomości z podziałem na frakcje: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony. 

Masa wszystkich zebranych odpadów komunalnych segregowanych w 2015r. wyniosła 622,66 
Mg ( w tym odpady zebrane w PSZOK  oraz ze zbiórki ulicznej). 

Masa zebranych odpadów komunalnych niesegregowanych w 2015r. wynosiła1967,1 Mg. 

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Żarki w 2015r. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych i Rozporządzenia 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, obliczono 
wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowania w 2015 roku. osiągnięte przez Gminę Żarki poziomy 
wynoszą:  
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania – 0% 
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- poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych  
z obszaru Gminy – 30,5 %  
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 51,88% 
 

 Sposób obliczania  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania 

 
 

   Tr = 
         

       
 [%] 

gdzie: 
 
TR– osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]; 
MOUBR- masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru danej gminy 
w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; 
OUB1995– masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 
1995r. [Mg]. 
 
Moubr=0 –ponieważ żadne odpady ulegające biodegradacji  nie zostały przekazane do 
składowania 
 

OUB1995= 0,155 ·Lm + 0,047·Lw [Mg] 

gdzie: 

Lm- liczba mieszkańców miasta w 1995r. na obszarze gminy wg danych GUS – 4225  

Lw- liczba mieszkańców wsi w 1995r. na obszarze gminy wg danych GUS -3857 

 

OUB1995=0,155·4225+0,047·3857=654,87+181,28=836,15 

  

Tr=
     

      
[%]=0% 

 

 Sposób obliczania poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła odebranych z obszaru Gminy 

 

Ppmts=
      

      
 ·100% 

 
gdzie: 

 
Ppmts– poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła, wyrażony w %, 
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Mrpmts– łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych 
recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów 
komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 
wyrażona w Mg, 
  
Masy odpadów przekazane do recyklingu: 
 
15 01 01 - 10 Mg (8,8*+0,4**+0,3***+0,5****) 
15 01 02 – 54,4 Mg (50,9* +1,1**+2,3***+0,1****) 
15 01 04 – 7,1 Mg (1,3*+5**+0,8***) 
15 01 06 – 38,4 Mg 
15 01 07 – 126,4 Mg (123,7*+1,7**+0,7***+0,3****) 
 
*- odebrane odpady komunalne 
**-odpady wysegregowane ze zmieszanych odpadów komunalnych 
***-odpady wysortowane z masy odpadu 15 01 06 
****-odpady poddane recyklingowi zebrane w PSZOK 
 
Mrpmts= 10 +54,4+7,1+38,4+126,4=236,3 
 
 

Mwpmts -łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od 

innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, obliczana na podstawie wzoru: 

dla gmin miejsko-wiejskich 
 
Mwpmts= (Lm·MwGUS·Umpmts)+ (Lw MwGUS·Uwpmts) 
 
gdzie: 
 

Lm – liczba mieszkańców miasta w 2015r.- 4045, 

Lw -liczba mieszkańców wsi w 2015r.- 3553, 

MwGUS– masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie 
województwa- 0,338 
 
Umpmts– udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie 
morfologicznym odpadów komunalnych ( dla miasta) -0,324 
 
Uwpmts– udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie 
morfologicznym odpadów komunalnych ( dla wsi) -0,277 
 

 
Mwpmts= (4045·0,338·0,324)+(3553·0,338·0,277)= 442,976+332,653= 775,629 Mg 
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Ppmts=
     

       
 ·100[%]=0,3046·100%=30,5% 

 

 Sposób obliczania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 

Pbr=
    

    
 ·100[%] 

 
gdzie: 
Pbr– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyrażony w %, 
Mrbr– łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych 
recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi 
metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz 
od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, 
Mwbr– łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 
oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg 
 

Pbr=
    

     
 ·100%=0,5188·100%=51,88%  

 

Kod odebranych  
odpadów  
komunalnych  

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych  

Masa odebranych  
odpadów komunalnych  
[Mg]  

10 01 01 
 
 

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów ( z wyłączeniem pyłów z 
kotłów wymienionych w 10 01 04) 

215,1 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 9,6 

15 01 02  Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

96 

15 01 04  Opakowania z metali 1,3 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 46,7 

15 01 07 Opakowania ze szkła 114,8 

15 01 10* Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

0,01 

16 01 03 Zużyte opony 0,4 

17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek  
i remontów  

22,55 
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19 12 12 Inne odpady ( w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki  odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11 

18,2 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,2 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 
31 

0,1 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
składniki niebezpieczne 

3,8 

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

0,9 

20 02 01 Odpady  
ulegające biodegradacji 

31,1 

20 02 01 Odpady  
ulegające biodegradacji ( odpady 
zielone) 

2,1 

20 02 03 Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 

27,5 

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne  

1967,1 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 32,3 

-wszystkie odpady odebrane z terenu Gminy Żarki 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano 5,3 Mg odpadów: 

 odpady wielkogabarytowe w ilości 4,2 Mg, 

 opakowania z papieru i tektury w ilości 0,4 Mg, 

 opakowania ze szkła w ilości 0,5 Mg, 

 opakowania z tworzyw sztucznych 0,2 Mg. 

Ilość odebranych  odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie Gminy Żarki w 

2015r. i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 w okresie od 01.01.2015r. do marca 2015r. firma „ OCHRONA ŚRODOWISKA” Sp. z o.o. , 

ul. M.  Konopnickiej 378, 42-260 Kamienica Polska 

odebrała łącznie 571,545Mg odpadów komunalnych, w tym:  

- odpady zmieszane ( 20 03 01) - 518,2Mg   
- opakowania ze szkła ( 15 01 07) - 18,42Mg 
- zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)- 29,88Mg 
- odpady ulegające biodegradacji ( 20 02 01) – 4,14 Mg 
- papier i tektura (15 01 01) )- 0,13 Mg  
- odpady wielkogabarytowe ( 20 03 07) – 0,74Mg 
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- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 
35 ( 20 01 36) – 0,035Mg 
 
 

Lp.   
 

Frakcje odpadów 

Miesiące  

I Ilość 
(Mg) 

II Ilość 
(Mg)  

III Ilość 
(Mg)  

Razem I-III                

( Mg) 

1.  Odpady zmieszane 
 (20 03 01) 

166,28 180,86 171,06 518,2 

2.  Opakowania ze szkła 
(15 01 07) 

4,46 4,73 9,2 18,39 

3. Zmieszane odpady 
opakowaniowe (15 
01 06) 

4,98 20 4,9 29,88 

 
4.  

Odpady ulegające 
biodegradacji (20 02 
01) 

 
2,18 

 
1,96 
 

 
- 
 

4,14 

5. Papier i tektura ( 15 
01 01) 

0,045 -  0,04 0,085 

 Ogółem: 177,945 207,55 185,20 570,695 

 

PSZOK  

 
Miesiąc 

KOD ODPADU Razem 
20 03 07 20 01 36 15 01 07 15 01 01 

Styczeń  - - - 0,025 0,025 

Luty 0,74 0,035 0,01 0,015 0,8 

Marzec - - 0,02 0,005 0,025 
Razem 0,74 0,035 0,03 0,045 0,85 

 

 w okresie od marca 2015r. do 30.06.2015r. firma zastępcza „ Wywóz Śmieci Usługi 

Porządkowe Karoń S.C., Konstantynów 18, 42-235 Lelów      

            odebrała łącznie 559,13 Mg odpadów komunalnych, w tym:  

- odpady zmieszane ( 20 03 01) - 500,2 Mg   
- opakowania z tworzyw sztucznych ( 15 01 02) – 39,2 Mg 
- opakowania ze szkła ( 15 01 07) – 7,64 Mg 
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające składniki niebezpieczne (20 01 35*)-  3,453 Mg 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 
20 01 35 (20 01 36) – 0,797 Mg 
- odpady ulegające biodegradacji ( 20 02 01) – 5,16 Mg 
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-odpady wielkogabarytowe ( 20 03 07) – 2,68 Mg 

  

Lp.   
 

Frakcje odpadów 

Miesiące  

IV Ilość 
(Mg) 

V Ilość 
(Mg)  

VI Ilość 
(Mg)  

Razem IV-VI            

( Mg) 

1.  Odpady zmieszane 
 (20 03 01) 

196,32 156,98 146,9 500,2 

2.  Opakowania z tworzyw 
Sztucznych ( 15 01 02) 

11,64 14,38 13,18 39,2 

3. Opakowania ze szkła 
(15 01 07) 

- 5,66 1,98 7,64 

 
4.  

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
składniki niebezpieczne (20 01 35*) 

3,453 
 

 
- 

 
- 
 

3,453 

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

0,797 - - 0,797 

6. Odpady ulegające biodegradacji 
(20 02 01) 

- -  5,16 5,16 

7. Odpady wielkogabarytowe ( 20 03 
07) 

1,08 1,2 - 2,28 

 Ogółem: 213,29 178,22 167,22 558,73 

 

PSZOK 

Miesiąc  

20 03 07 

Kwiecień - 
Maj - 

Czerwiec 0,4 
Razem 0,4 

 

 w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2015r. firma PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska 

            odebrała łącznie …………..Mg odpadów komunalnych, w tym:  

- odpady zmieszane ( 20 03 01) - 500,2 Mg   
- opakowania z tworzyw sztucznych ( 15 01 02) – 39,2 Mg 
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- opakowania ze szkła ( 15 01 07) – 7,64 Mg 
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające składniki niebezpieczne (20 01 35*)-  3,453 Mg 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 
20 01 35 (20 01 36) – 0,797 Mg 
- odpady ulegające biodegradacji ( 20 02 01) – 5,16 Mg 
-odpady wielkogabarytowe ( 20 03 07) – 2,68 Mg 
 

Lp.   
 

Frakcje odpadów 

Miesiące 

VII Ilość 
(Mg) 

VIII 
Ilość 
(Mg)  

IX Ilość 
(Mg)  

X Ilość 
(Mg) 

XI Ilość 
(Mg) 

XII Ilość 
(Mg) 

1.  Odpady zmieszane 
 (20 03 01) 

132,16 114,42 127,68 95,34 90,58 79,98 

 Żużle, popioły 
paleniskowe i pyły z 
kotłów ( z wyłączeniem 
pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 
04) 

   42,94 83,7 88,54 

2. Opakowania z papieru i 
tektury (15 01 01) 

1,8 2,16 1,36 1,04 0,96 1,72 

2.  Opakowania z tworzyw 
sztucznych ( 15 01 02) 

13,49 7,52 9,9 9,09 9,26 6,9 

 Opakowania z metali (15 
01 04) 

0,28 0,22 0,2 0,15 0,16 0,32 

3. Opakowania ze szkła 
(15 01 07) 

8,96 11,4 6,02 10,4 9,98 6,88 

 Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone ( 15 01 
10*) 

   0,01   

 Zużyte opony ( 16 01 03)    0,36   

 Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 
remontów (17 01 01) 

9,54 2,16 2,68 - 3,05 5,12 

 Urządzenia zawierające 
freony (20 01 23*) 

   0,172   

 Leki inne niż wymienione 
w 20 01 31   ( 20 01 32) 

0,02   0,02  0,02 
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4.  

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 
20 01 23 zawierające 
składniki niebezpieczne 
(20 01 35*) 

  
 

 
 
 

 

 

0,306 

 

 

 

 

 

 

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

  2,32 0,102   

6. Odpady ulegające 
biodegradacji (20 02 01) 

5,08 3,1 3,46 3,46 5,96 1,88 

 Odpady ulegające 
biodegradacji (20 02 01 – 
odpady zielone) 

  0,12 0,14 1,38 0,5 

7. Odpady 
wielkogabarytowe ( 20 
03 07) 

   9,62   

 Ogółem: 171,33 140,98 153,74 173,15 205,03 191,86 
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IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

Należności 173710,00 175353,00 178001,00 224129,00 

Upomnienia/ ilość  182  162 

Wpłaty z zaległości z egzekucji 35948,80 13885,00 7612,90 4944,38 

Zaległości 99032,70 101269,30 104753,00 97362,30 

 

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  

W 2015 r. koszty gospodarki odpadami komunalnymi kształtowały się następująco: 
 

Nazwa Wykonanie 

1. Wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z 
prowadzeniem systemu (umowy o pracę, zlecenia, inkaso)  

63309,45 

2. Zakup materiałów i wyposażenia biurowego (licencja programu 
Gospadek, import i wdrożenie programu Gospadek, usługa serwisowa 
programu Gospadek, wyposażenie stanowisk pracy, koszty 
administracyjne, ) 

24838,00zł 

3. Zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadów (odbiór i 
zagospodarowanie odpadów) 

711332,55 

Wydatki razem:  799480,00 
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VI. Podsumowanie 

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Żarki działa zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Gmina Żarki osiąga poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy oraz 
poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania narzucone na gminę ustawowo. Wszystkie odpadów komunalnych pochodzące 
z Gminy Żarki są poddawane innym niż składowanie procesom przetwarzania. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Żarki na lata następne jest  uświadamianie mieszkańców 
gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu prawidłowego segregowania 
odpadów komunalnych. 


