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I. WPROWADZENIE  
1.Cel przygotowania analizy  
 

Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Wolanów.  

Poniższa analiza obejmuje funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. 
Analiza pozwoli na weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi  
 
1.1. Podstawa formalno-prawna.  

 
Podstawą prawną niniejszej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Wolanów jest zapis art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j.: Dz. U z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) nakładający na gminy 
obowiązek sporządzania tego typu opracowania corocznie do dnia 30 kwietnia za poprzedni 
rok kalendarzowy. Zgodnie z powyższym przepisem przedmiotowe opracowanie winno w 
szczególności objąć: 

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz 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; 
 ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 
 ilość 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. 

 
  
1.2 Podstawa formalno-prawna 
 
Analiza została sporządzona w szczególności w oparciu o wskazane poniżej akty prawne, 
regulujące zagadnienia związane z odpadami komunalnymi: 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 701 z późn. zm. - dalej ustawa o odpadach); 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm. - dalej ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2167); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 
wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, 
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 934) – 
obowiązującego do 30 czerwca 2018; 
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów 
sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych 
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1627) – obowiązującego od 01 
lipca 2018; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 19 z późn. zm.); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz 1923). 

 
 
1.3 Okres objęty analizą 

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2018. Zgodnie z art.9tb 

ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, niniejsze opracowanie podlega publicznemu 
udostepnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wolanów. 
 
1.4. Przepisy prawa miejscowego regulujące ramy formalno-prawne systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolanów 
 

 Uchwała Nr XXXVI/193/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 29.11.2017r.  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty; 

 Uchwała Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 31.10.2017r.  
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów , sposobu ich świadczenia oraz 
wysokości ceny za te usługi; 

 Uchwała Nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 31.10.2017r.  
w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Uchwała Nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28.12.2017r.  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 15.06.2016r.  
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31.03.2015r.  
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso. 

 Uchwała Nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28.12.2017r.  
w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów 

     
2. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wolanów.  
 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy 
są zobowiązane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy.  
Zgodnie z art. 6c ust. 2 w/w ustawy rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o 
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  
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Rada Gminy Wolanów nie podjęła uchwały o przejęciu do systemu gminnego nieruchomości 
niezamieszkałych i dlatego w 2018 r., podobnie jak w latach ubiegłych, odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli takich nieruchomości odbywał się na podstawie indywidualnych 
umów zawartych przez nich z przedsiębiorcami uprawnionymi do świadczenia usług w tym 
zakresie.  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych realizowany był przez Gminę Wolanów na podstawie umowy zawartej z 
przedsiębiorcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
 
 
II.  ZAGADNIENIA OGÓLNE 
 

W 2018r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór 
odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
realizowane było przez firmę: Usługi Ekologiczne „EKO-JAS”, Krzysztof Janas Garno ul. 
Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.  

Na terenie Gminy Wolanów zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych prowadzony przez firmę: Usługi Ekologiczne „EKO-JAS”, Krzysztof Janas 
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, wyłonioną w drodze przetargu 
nieograniczonego.  

W PSZOK-u  przyjmowane są następujące posegregowane odpady: akumulatory, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, popioły, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte baterie, odpady budowlane, 
zużyte opony, przeterminowane leki. 
Przeterminowane leki można było wrzucać do pojemnika znajdującego się w aptece i w  
Ośrodku Zdrowia w Wolanowie. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w 
obiektach użyteczności publicznej tj. Urzędzie Gminy Wolanów. 
 
 
 
III.  MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, 
ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA. 
 

Zgodnie z ustawą o odpadach jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku  lub 

unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.  

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych  instalacjach do odzysku (głównie instalacje 

mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach).     
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 Tabela. 1  

Ilość zebranych  odpadów komunalnych (20 03 01) w 2018 roku. 

Nazwa i adres instalacji, do 
której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych  

(Mg) 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

PPHU Radkom  Sp.  z o.o 

Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych              

ul. Witosa 94, 26-600 Radom- 

instalacja mechaniczno-

biologicznego przetwarzania 

odpadów 

     20 03 01 524,700 
 

R12 
 

 

R12 – procesy odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań 

wymienionych w punktach od R1 do R11) 

Przekazane do PPHU Radkom  Sp.  z o. o  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych ul. Witosa 94, 26-600 Radom (instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów) zmieszane odpady komunalne  o kodzie 20 03 01 poddawane są 

procesom mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów  (MBP), zgodnie z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. 

w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.  

IV. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 
KOMUNALNYMI. 
 

W 2018r. nie realizowano zadań inwestycyjnych związanych  
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
 
V. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I 
KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM 
 I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018R. 
 

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018r.:  
466 188,65 zł 
 

Zaległości na dzień 01.01.2019r. – 18 008,31 zł 
Nadpłaty na dzień 31.12.2018r. -  887,94 zł 
 

2. Koszty obsługi systemu w 2018r.: 561 830,10 zł 
 

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  495 493,56  zł 
b) koszty administracyjne: 66 336,54 zł w tym:  

 wynagrodzenie pracownika ( 1 pracownik) 
 szkolenia pracownika 
 programy komputerowe 
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 prowizja inkasa 
 przesyłki pocztowe 
 koszty eksploatacyjne ( materiały biurowe, tonery, telefony, inne) 

 
VI. LICZBA MIESZKAŃCÓW 
 
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018r. – 8852 osób 
b) systemem objęto: 7 640 osób 
 
 

VII. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY 

WOLANÓW  

1. Masa odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych z terenu Gminy 

Wolanów w 2018 roku. 

Kod odebranych 
odpadów komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych  

(Mg) 
 

 
20 03 01 

 
Zmieszane odpady komunalne 524,700 

 
15 01 07 

 
Szkło 165,020 

 
20 03 07 

 
Odpady wielkogabarytowe 30,020 

 
16 01 03 

 
Zużyte opony 3,500 

20 01 36 

 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

0,220 

 
20 01 99 

 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
 

 
297,360 

 
17 09 04  

 
Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 

02 i 17 09 03 

 
 

3,360 

 
15 01 02 

 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

 
2,240 

 
15 01 01  

 
Opakowania z papieru i tektury 

 
1,320 
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2. Masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych 
z terenu gminy w 2018r. 
 
 

Kod odebranych 
odpadów komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych  

(Mg) 
 

 
15 01 01 

 
Opakowania z papieru i tektury 13,140 

15 01 02 

 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych  
 

38,589 

 
15 01 04 

 
Opakowania z metali 14,059 

 
15 01 05 

 
Opakowania wielomateriałowe 0,164 

 
15 01 07  

Opakowania ze szkła 
 

186,887 
 

 
19 12 01 

 
Papier Tektura 1,557 

19 12 02 Metale żelazne 
 

1,598 
 

 
19 12 03 

 
Metale nieżelazne 0,215 

 
 

3. Ilość odpadów komunalnych  zebranych w 2018r.  w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Garnie ul. Kasztanowa 21, gmina Wolanów. 

 
 

Kod odebranych 
odpadów komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych  

(Mg) 
 

 
20 01 35*  

 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i  
20 01 23 

 zawierające niebezpieczne 
składniki 

0,640 
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15 01 01 

 
Opakowania z papieru i tektury 1,370 

 
15 01 02 

 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych  

7,920 

 
15 01 07 

 
Opakowania ze szkła 17,600 

 
16 01 03 

 
Zużyte opony 4,680 

 
20 03 07 

 
Odpady wielkogabarytowe 13,200 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 

02 i 17 09 03 

17,600 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów 

13,280 

 
10 01 01 

 

Żużle, popioły paleniskowe i 
pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 
10 01 04) 

61,100 

 
 

4. Osiągnięte poziomy recyklingu. 

Uregulowania formalnoprawne w zakresie realizacji obowiązku osiągnięcia przez gminy we 
wskazanym terminie odpowiedniego, dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska oraz wymaganych 
poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie, w roku 2018 regulują 
poniższe akty: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2167); 

 

Zgodnie z danymi zawartymi w: 
 sprawozdaniu przekazanym przez przedsiębiorcę odbierającego  

i zagospodarowującego odpady komunalne z terenu gminy Wolanów; oraz 
 sprawozdaniu rocznym podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, oraz 
 sprawozdaniu podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
Uwzględniając stosowne rozporządzenia, dokonano wyliczenia osiągniętych poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niektórych 
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frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, które w roku 2018 wynosiły: 
 

 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania – 21,64% (w 2018 roku dopuszczalny poziom 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w  1995 r. 
wynosi 40%); 

 recykling, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 31,64% (wymagany 
poziom, w 2018 r. - 30%); 

 recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 85,86% 
(wymagany poziom w 2018 r. - 50%). 

 

 

VIII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolanów obejmuje 
rok 2018.  

Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zorganizowała gminny system 
gospodarki odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy na podstawie złożonych deklaracji.  

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Wolanów na lata następne jest dalsze 
uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu 
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania 
odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów. 

 
 
 

 
 
        ZATWIERDZAM   
                
            
   

      Wójt Gminy Wolanów 
/-/ Ewa Markowska - Bzducha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


