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ROCZNA ANALIZA 
SYSTEMU GOSPODARKI 

ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA 

TERENIE 
GMINY ZŁOTA 

 
przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z póź. zm.) za rok 2017r. 
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I.Wstęp 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2017 poz.1289 z póź. 
zm.), jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 
technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  
W zakresie przedmiotowej analizy zgodnie z zapisami w/w Ustawy muszą 
znaleźć  
się informacje dotyczące: 
a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania; 
b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi; 
c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, 
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 
d) liczby mieszkańców; 
e) 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; 
f) ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy; 
g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania z terenu gminy. 

 
 
 

II. Zagadnienia ogólne. 
 

Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013r. zobowiązani byli 
do podpisywania umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z 
terenu ich nieruchomości, mają obecnie obowiązek uiszczać na rzecz 
gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
ustalonej przez Radę Gminy. Przy czym obowiązek ten dotyczy tylko 
nieruchomości zamieszkałych, ponieważ Gmina Złota zgodnie z art. 6c ust. 
1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. objęła nowym systemem 
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gospodarowania odpadami tylko nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, z pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania 
systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: 
 
 koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych; 
 koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
 koszty obsługi administracyjnej systemu. 
    Dzikie wysypiska, przystanki, drogi i pobocza 
 

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 Złota nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Świętokrzyskiego. Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK) dla Regionu V  (w którym znajduje się Gmina Złota)  jest Instalacja do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów, Instalacja do składowania odpadów z siedzibą: 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40, 28-142 Tuczępy 
Do tej instalacji trafiały wszelkie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Złota 

Do najważniejszych potrzeb związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Złota zalicza się unowocześnienie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy 
Złota na którym usytuowane są kontenery służące do selektywnego zbierania 
odpadów 
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3. Liczba mieszkańców Gminy Złota; liczba właścicieli nieruchomości, którzy 
zawarli oraz którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 
ustawy.: 

1.Analiza liczby mieszkańców. 

Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt d u.c.p.g, należy wziąć pod 

uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie gminy Złota oraz sumaryczną liczbę 

osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy.  Na dzień 31 grudnia 2017r. liczba osób 

zameldowanych na terenie gminy Złota  wynosi 4577. Natomiast zadeklarowana przez 

właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących nieruchomości 

położone na terenie gminy wynosi 3086 ( stan na dzień 31 grudnia 2017 r. ). Różnica 

w wysokości 1535 wynika z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy 

Złota faktycznie zamieszkuje na terenie innej gminy, bądź też zamieszkuje poza 

granicami kraju. Ponadto warto również zauważyć, że w deklaracji wymienia się 

osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość. W sytuacji gdy dana osoba jest 

zameldowana na terenie gminy Złota, a zamieszkuje na terenie innej gminy, bądź też 

zamieszkuje poza granicami kraju właściciel nieruchomości jest obowiązany 

udokumentować powyższy fakt. 

 

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

poddana również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której 

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

których mowa w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g. Na chwilę obecną liczba ta wynosi 5 . W 

stosunku do tych osób zostało wszczęte postępowanie administracyjne i wydane 

decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

4. Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2017 roku na terenie Gminy Złota 

 

  Poniżej znajduje się zestawienie obrazujące ilości odebranych odpadów komunalnych z 

terenu gminy Złota dla lat 2014 – 2017 oraz tabela przedstawiająca ilość odpadów 

komunalnych odebranych w 2017 roku z terenu gminy z podziałem na kody odpadów. 
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Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań składanych przez podmioty odbierające 

odpady komunalne z terenu gminy. 

                                Ilości odebranych odpadów komunalnych 

                      z terenu gminy Złota w latach 2014 – 2017. 

         

Rok 

20 03 01 

niesegregowane 

( zmieszane ) 

odpady 

komunalne Mg 

15 0101  

Opakowania 

Z papieru i 

tektury 

                                                      

                                                                                                                             

15 01 02 

Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

 

15 01 04 

Opakowania 

z 

metalu 

15 01 05 

Opakowania  
wielomateriało
we 

 

15 01 06 

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe 

Mg 

 

 

15 01 07 

Opakowania ze 
szkła 

 

16 01 03 

Zużyte 
opony 

Mg 

20 03 07 

Odpady 

wielkogabaryto

we 

Mg 

        

2014 

     123,60                9,50 10,60 0,20 - 5,20 16,10 - 9,40 

        

2015 

    108,80                      6,7 21,00 0,40 - 24,40 19,10 - 4,5 

        

2016 

   423,950        2,45 0,66 2,46 0,11 28,60 3,32 5,20 15,90 

        

2017 

    

498,380 

8,78 2,80 3,00 0,30 54,50 2,95 9,80 31,70 

  

    

 

 

IV. Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w okresie 01.01.2017r.- 31.12.2017r. 

• Naliczenia (przypis) na dzień 31.12.2017                259 472,50 –  zł 

• wpłaty na dzień 31.12.2017              238 063,99 –  zł 

• zaległości  za rok 2017               16 701,13       –    zł 

• zaległości za okres 2013-2017                                37 061,31       -   zł 

• nadpłaty  na dzień 31.12.2017                               1005,62        -     zł 
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V. Koszty obsługi systemu w okresie 01.01.2017r.- 
31.12.2017r. 

• odbiór i zagospodarowanie odpadów   175 329.48 –  zł 

• koszty administracyjne systemu    71 433.31 –  zł  
     (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia, zbieranie z przystanków, pobocza, 
dzikie wysypiska) 

 

 

VI. Wnioski 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Złota na lata następne jest dalsze 

uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, racjonalnego 

sortowania odpadów komunalnych a tym samym osiągnięcia określonych przez Unię 

Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.  Od 1 lipca zmieniły się zasady 

segregowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 

które weszło w życie od 1 lipca 2017 r., odpady  odbierane z budynków wielorodzinnych, 

domów jednorodzinnych, czy miejsc gdzie powstają odpady komunalne w podziale na 

cztery frakcje: papier do worka/pojemnika w kolorze niebieskim; metal, plastik, opakowania 

wielomateriałowe do worka/pojemnika w kolorze żółtym; szkło do worka/pojemnika w 

kolorze zielonym lub zielonym i białym; frakcja biodegradowalna do worka/pojemnika 

brązowego. Wg danych ministerstwa środowiska w 1,4 tys. gmin w Polsce, które teraz 

segregują odpady, obowiązuje podział na cztery frakcje bądź więcej, w blisko 440 

samorządach odpady zbierane są na podstawie trzech frakcji – szkło i papier, odpady 

zmieszane, pozostałe suche, a na terenie ponad 180, śmieci zbierane są w podziale tylko na 

dwie frakcje: suche i mokre. Tymczasem, zgodnie z wymogami UE, w 2020 r. powinniśmy 

uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. W perspektywie 2030 r. ten poziom powinien wzrosnąć do aż 
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65 proc. Na terenie naszej gminy nowy system zacznie funkcjonować dopiero w 2019 roku 

ze względu na termin obowiązującej umowy zawartej z PGKiM w Pińczowie która jest 

zawarta do 31.12.2018 roku.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


