
 

Analiza stanu gospodarki  
odpadami komunalnymi  
w Gminie Żarki za 2018 r. 

  
 
 
 

 
 

  



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki za 2018 r. 
 
 

 
2 

Spis treści 
I. Wstęp ........................................................................................................................................................... 3 

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania ...................................................................................................... 3 

2. Uwarunkowania prawne ........................................................................................................................ 3 

3. Zmiany prawa miejscowego wprowadzone przez Gminę Żarki ............................................................ 3 

II. Zagadnienia ogólne .................................................................................................................................... 4 

1. Rejestr działalności regulowanej ............................................................................................................ 4 

2. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przez firmy wyłonione w 

drodze przetargu oraz zamówienia z wolnej ręki. ..................................................................................... 4 

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ........................................................................... 4 

4.Selektywne zbieranie odpadów komunalnych. ...................................................................................... 5 

5.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .............................................................................. 5 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. ................................................................................................................................................. 6 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. ............................ 6 

2. Liczba ludności ........................................................................................................................................ 7 

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

nieruchomości zamieszkałej ....................................................................................................................... 7 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi. ............................................................................................... 7 

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Żarki w 2018r. .................................. 8 

5.1. Sposób obliczania  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania ................................................................................................................. 9 

5.2. Sposób obliczania poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru 

Gminy ...................................................................................................................................................... 9 

5.3. Sposób obliczania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych ................................... 9 

5.4. Odpady odebrane z terenu Gminy Żarki ....................................................................................... 10 

7 IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2018r.do 31.12.2018 

r. .................................................................................................................................................................... 11 

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. .................................................... 11 

VI. Podsumowanie ........................................................................................................................................ 11 

  



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki za 2018 r. 
 
 

 
3 

I. Wstęp  

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
Podstawę opracowania „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta i gminy Żarki 
za 2018 r.” stanowią zapisy ustawy z dnia 30 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( 2018.1454. tj. z późn. zm.). 
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 

W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. 
obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
przejęła Gmina. Gmina Żarki nie przejęła powyższego obowiązku na nieruchomościach 
niezamieszkałych na których powstają odpady wskutek prowadzonej działalności gospodarczej, 
dlatego właściciele tych nieruchomości w dalszym ciągu mieli obowiązek zawarcia indywidualnej 
umowy z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania odpadów komunalnych powstających 
wskutek prowadzenia działalności. Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289,t.j.). 
 

3. Zmiany prawa miejscowego wprowadzone przez Gminę Żarki 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. nie podjęto, ani nie zmieniono uchwał dotyczących 

gospodarowania odpadami komunalnymi na teranie Gminy Żarki. 
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II. Zagadnienia ogólne 

1. Rejestr działalności regulowanej 

W 2018 nie nastąpiły zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odpadów 
komunalnych. Aktualny rejestr działalności regulowanej dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy. 
 

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

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

od 01.01.2018r. Odbiór odpadów realizowany był przez firmę PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa z siedzibą w Konopiskach, ul. Przemysłowa 7. Firma ta została wybrana 

w drodze przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żarki (od 

stycznia do czerwca 2018). 

Umowa została zawarta w dniu 27.06.2017r. na okres 12 miesięcy. 

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

od 01.07.2018r. odbiór odpadów kontynuowała firma PZOM Strach Sp. z o.o., Sp. 

komandytowa z siedzibą w Konopiskach, ul. Przemysłowa 7. Firma została wybrana 

w drodze przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki (od lipca do grudnia 2018).  

Umowa została zawarta w dniu 24.05.2018 r. na okres 12 miesięcy. 

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 XI/67/2015 z dnia 19.08.2015 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 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych), 

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

stawkę opłaty w wysokości 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych), w przypadku gdy odpady 

komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny. W 2016 r. została podjęta uchwała 

Rady Miejskiej w Żarkach nr XVIII/124/2016 z dnia 15.03.2016. w sprawie określenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych przez mieszkańców – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Uchwalono następujące ryczałtowe 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: za odpady zbierane i odbierane 

w sposób selektywny w wysokości 85,00zł oraz za odpady zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny w wysokości 155,00zł. 
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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 w kolorze brązowym, 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 2018r. wyniosła 2687,42 
Mg (w tym odpady zebrane w PSZOK oraz ze zbiórki ulicznej). 

Masa zebranych odpadów komunalnych niesegregowanych w 2018r. wynosiła 1650,00 Mg. 

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

W umowie zawartej pomiędzy Gminą Żarki, a firmą PZOM Strach Sp. z o.o., z siedzibą przy          
ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska firma zobowiązana została do prowadzenia Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano 38,03 Mg odpadów. 

 

 

Lp. 
Frakcje 

odpadów 

Miesiące/ Masa odpadu [Mg] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Cały 
rok 

1.  15 01 01 
papier  

0,1
0 

0,19 0,04 0,04 0,04 - 0,04 0,02 0,15 0,05 0,34 0,28 1,29 

2. 15 01 02 
tworzywa 
sztuczne   

0,0
6 

0,19 0,04 0,02 0,06 0,12 0,08 0,02 0,34 0,04 0,20 0,30 1,47 

3. 15 01 07 
szkło  

- 0,25 0,06 - 0,04 0,28 0,12 0,04 0,40 0,06 0,24 0,26 1,75 

4.  16 01 03 
opony  

0,0
4 

0,17 0,16 0,20 0,18 - 0,14 0,10 0,22 0,10 0,10 0,10 1,51 

5. 17 09 04 
gruz  

- - - 3,92 - 0,18 - 6,94 - 4,24 - - 15,28 

7. 20 02 01 
bio  

0,1
0 

0,18 - 0,04 0,08 - 0,06 0,02 - 0,05 0,22 0,28 1,03 

8. 20 03 07 
gabaryty 

1,3
0 

- 1,06 1,04 1,32 1 1,20 1,04 3,56 1,06 - 0,86 13,44 

9. 20 01 32 
leki 

0,0
2 

- 0,10 - - 0,02 0,04 - - 0,04 - 0,04 0,26 

10. Baterie - - - - - - 0,06 - - - 1,10 - 1,16 
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11. RTV i AGD - - - - - - - 0,84 - - - - 0,84 

Ogółem 
Do podliczenia  

1,6
2 

0,98 1,46 5,26 1,72 1,60 1,74 9,02 4,67 5,64 2,20 2,12 38,03 

  

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 ): 

- MBP PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z 

siedziba w Konopiskach (42-274) przy ul. Przemysłowej 7. 

 odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07): 

 - MBP PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z 

siedziba w Konopiskach (42-274) przy ul. Przemysłowej 7. 

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

- Sortownia Odpadów BAL Rafał Bal, ul. Niegolewskich 5, Lubliniec. 

- Instalacja mechanicznego sortowania odpadów Remondis, ul. Radomska 12,  42-200 

Częstochowa. 

- Ekologiczne Centrum Utylizacji ENERIS ul. Wyzwolenia 2, Siemianowice Śląskie.  

opakowania ze szkła ( kod odpadu 15 01 07) : 

- Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej Krynicki recykling S.A. ul. Klonowa 58, Lubliniec. 

- Recykling Stłuczki Szklanej Opakowaniowej Recykling Szkła Płaskiego BIOMIX ul. 

Rokutów 47, 63-300 Pleszew. 

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

odpadu 20 01 36)  

- Zakład Przetwarzania ZSEiE FHU Andrzej Bajor BOWI ul. Ogrodowa 64a, 42-200 

Częstochowa  

zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

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

- PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedziba 

w Konopiskach (42-274) przy ul. Przemysłowej 7. 

 papier i tektura (15 01 01):  

- MBP PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z 

siedziba w Konopiskach (42-274) przy ul. Przemysłowej 7. 
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 zużyte opony (16 01 03): 

- MBP PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z 

siedziba w Konopiskach (42-274) przy ul. Przemysłowej 7. 

 urządzenia zawierające freony ( kod odpadu 20 01 23): 

- Zakład Przetwarzania ZSEiE Remondis Elektro Recykling Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 2, 05-

870 Błonie. 

 odpady ulegające biodegradacji ( kod odpadu 20 02 01): 

 - MBP PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z 

siedziba w Konopiskach (42-274) przy ul. Przemysłowej 7. 

2. Liczba ludności  

Gminny System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na dzień 31.12.2018r. obejmował 

7432 osób, oraz 169 nieruchomości letniskowych. Wg ewidencji ludności liczba osób w Gminie 

Żarki wynosi 8462 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

(stan na dzień 31.12.2018r.) 

a) systemem objęto: 7432 osoby, w tym: 

 ilość osób zadeklarowanych na stawkę 9,00 zł (odpady segregowane) – 6617, 

 ilość osób zadeklarowanych na stawkę 16,00 zł ( odpady niesegregowane) – 815, 

b) ilość złożonych aktywnych deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych – 2727, 

c) ilość złożonych deklaracji dla nieruchomości letniskowych: 169. 

 

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W 2018r. nie przeprowadzono postępowań administracyjnych, ponieważ mieszkańcy składają na 

bieżąco deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2018 - zwolnienia częściowe z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej gospodarstw domowych: 
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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 w kolorze brązowym, 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 2018r. wyniosła 952,15  
Mg (w tym odpady zebrane w PSZOK oraz ze zbiórki ulicznej). 

Masa zebranych odpadów komunalnych niesegregowanych w 2018r. wynosiła 1650,00 Mg. 

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Żarki w 2018r. 

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 

miesiąc Ilość nieruchomości Ilość osób podlegających zwolnieniu Kwota zwolnień 

STYCZEŃ 11 57 256,50 

LUTY 10 51 229,50 

MARZEC 10 47 211,50 

KWIECIEŃ 11 52 234,00 

MAJ 8 35 157,50 

CZERWIEC 6 28 126,00 

LIPIEC 7 34 153,00 

SIERPIEŃ 7 34 153,00 

WRZESIEŃ 7 34 153,00 

PAŹDZIERNIK 6 30 135,00 

LISTOPAD 8 32 144,00 

GRUDZIEŃ 8 32 144,00 

Razem 99 466 2097,00 
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niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowania w 2016 roku. osiągnięte przez Gminę Żarki poziomy 
wynoszą:  

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania – 4,54  % 

 poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych  
z obszaru Gminy – 35,279 %  

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % 

 

5.1. Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi i innym procesom odzysku
7)

 Mrbr[Mg] 

65,040 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i  odzysku innymi metodami
33)

 innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych [%] 

100 

5.2. Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła  

Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych 

i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi
7),28)

 [Mg] 

316,449 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości
7), 31)

 [Mg] 
3117,689 

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych, 

szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów 

komunalnych 
32)

 [%]  

34,270 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia
33)

 papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła [%]  

35,279 
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5.3. Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania 

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania  

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona 

w 1995 r.
7), 35)

 - OUB1995 [Mg] 
656,276 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i 

przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru 

gminy/związku międzygminnego, przekazanych do składowania  
7)

 - MOUBR
35)

 [Mg] 

27,256 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
36),37)

 [%] 
4,54 

 

5.4. Odpady odebrane z terenu Gminy Żarki  

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. firma PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska odebrała łącznie 2649,39 Mg odpadów komunalnych 

 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13,48 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 71,90 

15 01 04 Opakowania z metali 22,18 

15 01 07 Opakowania ze szkła 146,92 

16 01 03 Zużyte opony 1,02 

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

47,24 

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

6,19 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny (popiół) 

606,84 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 60,46 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1650,00 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 23,16 
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IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 

od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

Należności 990 206,05 986 938,55 991 395,55 989 322,75 

Upomnienia/ ilość - 318 5 329 

Wpłaty z zaległości z egzekucji 4 238,90 8 476,50 962,84 3 092,88 

Zaległości 138 282,74 131 108,77 151 008,93 125 744,96 

 

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  

W 2018 r. koszty gospodarki odpadami komunalnymi kształtowały się następująco: 
 

Nazwa Wykonanie 

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

100 050,51 zł  

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

23 214,00 zł 

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

704 961,40 zł 

Wydatki razem:    828 225,91 zł 

 

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 odpady komunalne pochodzące z Gminy 
Żarki są poddawane innym niż składowanie procesom przetwarzania. 
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Priorytetowym zadaniem dla Gminy Żarki na lata następne jest  uświadamianie mieszkańców 
gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu prawidłowego segregowania 
odpadów komunalnych. 


