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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 2021r. do 31 grudnia 
2021r. Analiza pozwoli na weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gminy  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
1.1. Podstawa formalno-prawna.  

 
Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach od 1 lipca 2013r. gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz sprawuje 
nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwieniem odebranych od 
mieszkańców odpadów komunalnych. 
Zgodnie z art. 9tb cytowanej wyżej ustawy Wójt Gminy sporządza coroczną analizę stanu 
gospodarki komunalnymi, obejmującą w szczególności: 

⎯ 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; 

⎯ potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

⎯ 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; 

⎯ 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; 

⎯ ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

⎯ 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; 

⎯ uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych; 

⎯ masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do 
termicznego przekształcenia oraz stosunek masy odpadów komunalnych 
przekazanych do termicznego przekształcenia do masy odpadów komunalnych 
wytworzonych na terenie gminy. 

 
1.2 . Przepisy prawa miejscowego regulujące ramy formalno-prawne systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolanów. 
 

➢ Uchwała Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 14.12.2020r.  
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 
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zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów , sposobu ich świadczenia oraz 
wysokości ceny za te usługi. 

➢ Uchwała Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 27.08.2020r.  
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 13.12.2019r.  
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. 
Obowiązywała do 22 marca 2019r. 

➢ Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Obowiązywała od 23 marca 2019r. 

➢ Uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 27.08.2020r.  
w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów. 

➢ Uchwała Nr XXXVI/197/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 2013r.  
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

     
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 zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Zgodnie z art. 6c ust. 2 w/w ustawy rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej 

akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Gmina Wolanów nie podjęła uchwały o przejęciu do systemu gminnego nieruchomości 

niezamieszkałych i dlatego w 2021r. 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 

przedsiębiorcom wyłonionym w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. 

W 2021r. uprawnionych do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości było 9 podmiotów wpisanych do Rejestru 

Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Wolanów.  
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Tabela 1- Podmioty uprawnione w 2021r. do usługi odbioru odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wolanów. 

  
NUMER 

REJESTROWY NAZWA FIRMY ADRES 

L.p  NUMER NIP 

1. 
 

PreZero Service Wschód Spółka Sp. 
z o. o 

ul. Wrocławska 3, 26-600 
Radom 

 
1 

 
9482007435 

2 4 SUEZ Wschód Sp.z o. o 
Zmiana wpisu z dniem 20.07.2021r. 
na PreZero Recykling Wschód sp. z 

o.o. 

ul. Ciepłownicza 6,26-600 
Radom 

 
5212755711 

3. 5 Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” 
Krzysztof Janas 

ul. Kasztanowa 21, Garno, 

9482093564 

4. 7 Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe „EKO-SAM” Spółka z o. o. 

Milejowice, ul. Aleja 
Kasztanowa 24, 26-652 

Zakrzew 
 

9482084424 

5. 9 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Eko Estetyka s.c. Halina Małecka, 

Mariusz Małecki. 

ul. Starokrakowska 137, 
26-600 Radom 

 
9481740547 

6. 10 Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe „RADKOM” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Radomiu 

ul. Wincentego Witosa 76, 
26-600 Radom 

 
7960069804 

7. 12 P.P.U.H. INTERBUD Sp. z o. o. ul. Limanowskiego 154, 26-
600 Radom 

   
7960036064 

8. 14 EKOM Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29, 26-052 
Nowiny 

 
9591039983 

9. 15 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
ATK Recykling 

ul. Traugutta 20A, lok. 4 i 2, 
26-600 Radom 

 
94810105421 

 
II.  ZAGADNIENIA OGÓLNE 
 

W 2021r. 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.  

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2021r. 
zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy Wolanów w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wynosiły: 
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⎯ 15,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość; 

⎯ 45,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 
 

Ponadto zgodnie z ww. uchwałą w 2021r. zwalniano w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali, że kompostują bioodpady w 
kompostowniku przydomowym  - w wysokości 2,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

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. W PSZOK-u  przyjmowane były następujące 
posegregowane odpady: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, 
papier, meble i odpady wielkogabarytowe (100 kg/rok na gospodarstwo domowe), zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z 
gospodarstw domowych w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych nie 
wymagających pozwolenia na budowę np.: wymiana glazury, terakoty, paneli, malowanie 
ścian, tapetowanie itp. (150 kg/rok na gospodarstwo domowe), zużyte opony – pochodzące z 
gospodarstwa domowego takie jak opony od samochodów osobowych, motorów, skuterów, 
rowerów itp., (do 8 szt./rok na gospodarstwo domowe), odpady niebezpieczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady tekstyliów i odzieży, 
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, bioodpady, 
popiół z palenisk domowych. 
Przeterminowane leki można było wrzucać do pojemnika znajdującego się w aptekach  
i w Ośrodku Zdrowia w Wolanowie. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się  
 w obiektach użyteczności publicznej tj. Urzędzie Gminy Wolanów, Gminnym Centrum 
Kultury w Wolanowie oraz szkołach . 
 
 
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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1. Ilość zebranych  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 
20 03 01) w 2021 roku na terenie gminy Wolanów. 
 

Nazwa i adres instalacji, do której 
zostały przekazane odpady 

komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

z systemu 
gminnego  

(Mg) 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalny
ch spoza 
systemu  

(Mg) 

Sposób 
zagospodar

owania 
odebranych 

odpadów 
komunalny

ch 

INSTALACJA MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW 
zlokalizowana w  ZUOK PPUH 

RADKOM  
Sp. z o.o Zakład – linia segregacji 
odpadów komunalnych zbieranych 

selektywnie  

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) 
odpady 

komunalne 

554,4800 - R12 

INSTALACJA MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW 
zlokalizowana w  ZUOK PPUH 

RADKOM  
Sp. z o.o Zakład – linia segregacji 

zmieszanych odpadów komunalnych  

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) 
odpady 

komunalne 

- 130,9600 D13 

PreZero Recykling Południe Sp. z 
o.o. (instalacja komunalna) 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) 
odpady 

komunalne 

- 16,2200 R12 

 

2. Instalacja oraz sposób przetworzenia odpadów ulegających biodegradacji 

 (kod 20 02 01)  

Nazwa i adres 
instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych z 

systemu 
gminnego  (Mg) 

Masa  
odpadów 

przekazanych 
do 

zagospodarowa
nia  (Mg) 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z 

o.o. w Puławach  

20 02 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) 
odpady komunalne 

142,58 137,3800 R3 

 

3. Pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

czyli odpady o kodach 19 05 99 – inne niewymienione odpady, 19 12 12 – inne 

odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki inne niż 

wymienione w 19 12 11 trafiły na składowiska PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. 

Piotrowo Pierwsze, PreZero Recykling Południe Sp. z o.o. Knurów, PPHU Radkom 

Dział Zagospodarowania Odpadów.  
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R12 – procesy odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań 

wymienionych w punktach od R1 do R11). 

D13 – sporządzenie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek   

z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12. 

R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). 

IV. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 
KOMUNALNYMI. 
 

W 2021r. 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 2021r. 
 

1. Wpływy (dochody) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021r. 

wyniosły: 1 274 393,72 zł. 

2. Zaległości na dzień 01.01.2022r. – 64 753,86 zł. 

3. Nadpłaty na dzień 31.12.2021r. -  292,26 zł. 

4. Koszty obsługi systemu w 2021r.: 

 

 
DOCHODY 

 
WYDATKI 

 

 
RODZAJ WYDATKU 

 
WYDATKI  

W [zł] W 2021 

% UDZIAŁ 
ZADANIA  

W WYDATKACH 
OGÓŁEM 

 
 
 
 
 
 
1274393,72 

Odbiór, transport zagospodarowanie 
odpadów komunalnych  

 
 

1 227 511,27 

 
 

85,36 % Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
zebranych w PSZOKU 

Obsługa administracyjna systemu 
➢ wynagrodzenie pracownika  

( 1 pracownik) 
➢ szkolenia pracownika 
➢ programy komputerowe 
➢ prowizja inkasa 
➢ przesyłki pocztowe 
➢ koszty eksploatacyjne  

( materiały biurowe, tonery, telefony, 
inne) 

 
 
 

60 234,91 

 
 
 

4,19 % 

Likwidacja dzikich składowisk odpadów 150 239,64 10,45 % 

 
RAZEM WYDATKI 

 
1 437 985,82 

 
100 % 
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W 2021r.: 
➢ wystawiono 309 upomnień na łączna kwotę należności 74 331,40 zł.  
➢ wystawiono 188 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 50 990,30 zł. 
➢ nie ubiegano się o przyznanie ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty   

w stosunku do zobowiązań i nie umorzono zaległości z tytułu opłaty. 
 
VI. LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Liczba gospodarstw domowych wskazanych w złożonych do Wójta Gminy Wolanów 
deklaracjach oraz wydanych decyzjach administracyjnych w sprawie wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2021r. wyniosła 2556, 
w tym liczba osób objętych systemem 7857. 
 
VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLLI UMOWY, O 
KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1, W IMIENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA PODJAĆ 
DZIAŁANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 6-12 
 

1. Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,  
a pozbywają się ze swojej nieruchomości nieczystości ciekłych. 

2. Nie posiadamy danych dotyczących liczby właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się odpadów w sposób niezgodny z „Regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Wolanów”.  

 
VIII. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY 

WOLANÓW  

1. Masa odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wolanów w 2021 roku. 

Lp. Rodzaj odpadu kod odpadu Masa odpadów [Mg] 

1. Niesegregowane zmieszane odpady 
komunalne 

20 03 01 701,6600 

2. Żużel i popiół paleniskowy 10 01 01 92,3200 

3. Tworzywa sztuczne 20 01 39 228,8200 

4. Opakowania ze szkła 15 01 07 275,8500 

5. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 57,6000 

6. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 68,8200 

7. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 142,5800 

8. Odpady z tworzyw sztucznych 15 01 02 38,7600 

Ł Ą C Z N I E 
 

1606,4100  

 
2. Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia poddanych recyklingowi  

z odpadów odebranych i zebranych w 2021r. z terenu gminy Wolanów 
przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu: 
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Lp. Rodzaj odpadu kod odpadu 

Łączna masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi 
[Mg] 

1. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 77,6758 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 102,2968 

3. Opakowania z metali 15 01 04 5,9395 

4. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 1,0946 

5. Opakowania ze szkła 15 01 07 283,7788 

6. Metale żelazne 19 12 02 0,0027 

7. Metale nieżelazne 19 12 03 0,0732 

8. Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04 0,8167 

9. Opakowania wielkogabarytowe 20 03 07 33,7300 

 Ł Ą C Z N I E 
 

505,4081 

 
 

3. Ilość odpadów zebranych w 2021r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. 

 

Lp. Rodzaj odpadu kod odpadu Masa odpadów [Mg] 

1. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,1100 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 1,6900 

3. Opakowania ze szkła 15 01 07 0,9220 

4. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 10,2500 

5. Zużyte opony 16 01 03 8,2920 

6. 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 2,1900 

7. Żużel i popiół paleniskowy 10 01 01 5,2100 
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8. 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
17 01 01 4,2480 

9. 

Zmieszane odpady z budowy 
remontów i demontażu inne niż 

wymienione  w 17 09 01 , 17 09 02 i 
17 09 03 

17 09.04 7,2600 

10. Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 0,2000 

11. Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,0100 

 Ł Ą C Z N I E 40, 3820  

 
 
 

X. 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. 

W 2021r. z terenu Gminy Wolanów odebrano niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości 701,6600 Mg. Odpadów ulegających 

biodegradacji o kodzie 20 02 01 odebrano w ilości 142,58 Mg. 

Przekazane do składowania pozostałości z sortowania i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, czyli odpady o kodach 19 05 99 – inne niewymienione odpady w ilości 

139,8893 Mg, 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 powstały w ilości 

330,0985 Mg. 

XI. UZYSKANE POZIOMY PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I 

RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa 
obowiązkowe poziomy recyklingu, ponownego użycia oraz odzysku jakie powinna osiągnąć 
gmina. Gmina Wolanów osiągnęła za 2021r. następujące poziomy: 
 

➢ ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania – 15,26% przy maksymalnym poziomie 35 % 

➢ przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 
32,87%  przy wymaganym co najmniej 20% 

➢ recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% - 
przy wymaganym co najmniej 70% wagowo.  

 

XI. MASA ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY 

PRZEKAZANYCH DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCENIA ORAZ STOSUNEK 
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MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEKAZANYCH DO TERMICZNEGO 

PRZEKSZTAŁCENIA DO MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH 

NA TERENIE GMINY 

 Odpady komunalne z terenie gminy Wolanów nie zostały przekazane do termicznego 
przekształcenia, w związku z tym stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do 
termicznego przekształcenia do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 
gminy wynosi 0. 
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