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  Sobków 04.04.2017 r. 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

 na terenie Gminy Sobków za 2016 r.  
 

1. Wstęp 

1.1.  Cel i podstawa opracowania analizy gospodarki odpadami. 

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                             

i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Gmina dokonuje 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

Przedstawiona analiza gospodarki odpadami dotyczy roku 2016. Obowiązkiem gminy jest 

zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych poprzez firmę wyłonioną w przetargu na odbiór                        

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych zobowiązani są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy. Z pobranych opłat gmina ma obowiązek pokrycia kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Głównym zadaniem przedstawionej analizy jest dostarczenie informacji o ilości odpadów 

komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

 

1.2.  Wykaz uchwał podjętych w 2016 r. 

 

1)  Uchwała Nr XXI / 147 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych                                            

i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sobków, terminach i miejscu 

składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

2) Uchwała Nr XXI /148 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zasad ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3) Uchwala Nr XXI / 146 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r.                         

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Sobków 

4) Uchwała Nr XXI / 145 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów na terenie Gminy Sobków, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) Uchwała Nr XXI / 144 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r.                  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  
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6) Uchwała Nr XXI / 149 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r.                    

w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

7) Uchwała Nr XVIII / 117 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 10 marca 2016  r.                  
w sprawie zmiany uchwały Nr XII / 79 / 2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 

2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     

w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 

za inkaso. 

8) Uchwała Nr XXIII / 157 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 24 sierpnia 2016  r.                 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII / 79 / 2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 

2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

9) Uchwała Nr XXVI / 183 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2016 r.                             
w sprawie zmiany uchwały nr XXI / 144 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia                            

23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 

 

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2016 r. do 

31.12.2016r.  

2.1. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2016 r. odpady komunalne                      

z terenu Gminy Sobków odbierane były i zagospodarowane przez firmę EKOM 

Maciejczyk Sp. J. Nowiny na podstawie umowy Nr 33/2015 z  dnia 17 lutego 2015 r. na 

zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy 

z terenu Gminy Sobków od 1 marca 2015 r. do 31 października 2016 r." 

Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, w którym w kryterium 

oceny ofert jakim była cena i jakość uzyskała największą ilość punktów. 

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego dla Wykonawcy w całym okresie 

obowiązywania umowy ustalona została w oparciu o ofertę i stanowiła kwotę brutto:                      

580 000,00 zł . Wysokość za miesiąc świadczenia usługi płacona była w równych ratach 

w wysokości 29 000,00 zł brutto.  
 

2.2.  W okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. odpady komunalne z terenu 

Gminy Sobków odbierane były i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk                

Sp. J. Nowiny na podstawie umowy Nr 141/2016 z dnia 09.09.2016 r. na zadanie pn. 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy z terenu Gminy 

Sobków od 1 listopada 2016 r. do 30 listopada 2018 r.". 

Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, w którym w kryterium 

oceny ofert jakim była cena i jakość uzyskała największą ilość punktów. 
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego dla Wykonawcy w całym okresie obowiązywania 

umowy ustalona została w oparciu o ofertę i stanowi kwotę brutto:  835 000,00 zł . 

Wysokość za miesiąc świadczenia usługi płacona jest w równych ratach w wysokości  33 

400,00 zł brutto.  
 

2.3.  Do zakresu zadań Wykonawcy należy odbiór, transport i zagospodarowanie:  
1) odpadów komunalnych (w każdej ilości) gromadzonych w sposób selektywny jak                      

i zmieszany wystawionych w pojemnikach i workach oraz ich zagospodarowaniu           
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z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sobków, 

jednostek organizacyjnych oraz obiektów Gminy.  

2) odpadów komunalnych (w każdej ilości) gromadzonych w sposób selektywny oraz ich 

zagospodarowaniu z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  w Sobkowie. 

3) odpadów komunalnych z przystanków.  

  

System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających                        

w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpadów pochodzących                                           

z cmentarzy. 

 

2.4.  Orientacyjna maksymalna ilość odpadów komunalnych przewidywana do odbioru 

i zagospodarowania z terenu Gminy Sobków przez firmę EKOM wyłonioną w drodze 

przetargu nieograniczonego w trakcie obowiązywania umowy tj. od 1 marca 2015 r. 

do 31 października 2016 r. wynosi: 

a) odpady zmieszane – 1500 Mg 

b) odpady segregowane – 800 Mg 

c) odpady z PSZOK – 280 Mg 

 

Szacunkowa ilość odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu  Gminy Sobków                        

w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 listopada 2018 r. 2600 Mg wynosi: 

a) odpady zmieszane – 1500 Mg 

b) odpady segregowane – 800 Mg 

c) odpady z PSZOK-u  - 300 Mg  

 

W przypadku przekroczenia tych ilości odebranych odpadów komunalnych przewidziano 

udzielenie zamówień uzupełniających do 30 % zamówienia podstawowego                                     

z zastosowaniem cen nie większych niż zastosowane w ofercie. 
 

3. Postępowanie z odpadami. 
= 

3.1.  Rodzaje odbieranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych:  

 W sposób selektywny na nieruchomościach gromadzone są w pojemnikach lub 

workach i odbierane następujące odpady komunalne: 

a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury - gazety, książki, katalogi, 

zeszyty, prospekty, papierowe torby i worki, papier ( szkolny, biurowy),

 kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania.  

Nie wrzucamy - tłusty i zabrudzony papier (np. opakowania po maśle, 

margarynie, twarogu),  kartony i tektury pokryte folią aluminiową (np. 

opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), kalki: papier termiczny i 

faksowy, tapet, odpadów higienicznych (podpasek, wacików, pieluch), worki 

po materiałach budowlanych; 
b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania - puste butelki po napojach, puste 

butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe 

opakowania po żywności (np. serkach, kefirach, margarynach), plastikowe 

zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, 

kartony po mleku i sokach.  
Nie wrzucamy - butelki i opakowania po olejach spożywczych i silnikowych, 

smarach, butelki z jakąkolwiek zawartością, puszki po farbach, baterie, 
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opakowania po lekach, opakowania po środkach chwasto- czy owadobójczych, 

styropian, guma.  
c) szkło - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach 

alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.  

Nie wrzucamy - porcelana i ceramika żarówki, lampy neonowe, 

fluorescencyjne i rtęciowe, ekrany i lampy telewizyjne, lustra, szyby 

samochodowe, szkło stołowe okularowe oraz żaroodporne, fajans; 
d) Odpady ulegające biodegradacji - resztki żywności, np. obierki po 

ziemniakach, owocach, warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie, 

skoszona trawa, chwasty, drobne gałęzie i liście. 
Nie wrzucamy  - odpady higieniczne (waciki, podpaski, pieluchy), płynne 

odpady kuchenne, popiół. 

Odpady ulegające biodegradacji składane są : 

- jeżeli  w deklaracji zaznaczono, że na posesji jest kompostownik – do 

kompostownika,  

- jeżeli nie ma kompostownika do pojemnika lub worka koloru brązowego i 

odbierane przez firmę. 

e) Odpady niebezpieczne: 
- chemikalia - opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach 

do impregnacji drewna, smarach, olejach, opakowania po aerozolach, piankach 

montażowych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne,  

- odpadowe oleje, 

- opakowania po środkach ochrony roślin. 

f) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z drobnych 

remontów prowadzonych we własnym zakresie (prace nie wymagające 

zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) - odpady betonu oraz gruz betonowy           

z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia) na indywidualne zgłoszenie. 

g)  Meble i inne odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, sofy, komody, 

regały, fotele, krzesła, stoły, szafy), meble ogrodowe drewniane oraz z tworzyw 

sztucznych, dywany, wykładziny, materace, walizki, suszarki na pranie, deski 

do prasowania, wózki dziecięce, foteliki do karmienia, leżaczki, zabawki 

dużych gabarytów (jeździki, koniki na biegunach, rowery, narty, sanki, dużych 

rozmiarów plastikowe doniczki, skrzynki, czyste wiaderka, drzwi i okna - bez 

szyb.  
h) Zużyte baterie i akumulatory; 

i) Leki (przeterminowane i niepotrzebne); 
j) Zużyte opony 
k) Popiół;  
l) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, 

radioodbiorniki, komputery itp.), w tym lampy fluoroscencyjne, lampy 

zawierające rtęć oraz żarówki energooszczędne; 
m) Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych; 

 

 Odpady komunalne zmieszane powstałe na nieruchomościach oznacza się kodem 

odpadu 20 03 01. 
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 Odpady komunalne gromadzone selektywnie odbierane z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Sobkowie : 

a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury;  

b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania ; 

c) szkło; 

d) odpady ulegające biodegradacji i zielone;  

e) odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, odpadowe oleje, opakowania po 

środkach ochrony roślin; 

f) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z drobnych 

remontów prowadzonych we własnym zakresie.  

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

h) zużyte baterie i akumulatory; 

i) leki (przeterminowane i niepotrzebne); 

j) zużyte opony; 

k) popiół;  

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

m) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 
 

3.2.  Kolorystyka pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki                 

i worki): 
- kolor niebieski: z przeznaczeniem na papier, tektura i tekstylia; 

- kolor żółty: z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metal; 

- kolor brązowy: z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; 

- kolor zielony: z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane; 

- kolor czarny: z przeznaczeniem na odpady zmieszane; 

- kolor szary: z przeznaczeniem na popiół. 

 

Każdy właściciel nieruchomości zaopatruje się we własnym zakresie w pojemnik                    

i worki na odpady.  

Gmina w warunkach przetargu zobowiązała odbiorcę odpadów w przypadku gdy 

właściciel nieruchomości będzie zainteresowany i zgłosi taką potrzebę, 

zaopatrzenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych na zasadzie odrębnie i wzajemnie ustalonych warunków między 

właścicielem nieruchomości, a Wykonawcą (umowa sprzedaży, dzierżawy, 

najmu, użyczenia). Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych należności. 

 

3.3.  Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

(zamieszkałych, niezamieszkałych). 
1) Odpady komunalne - niesegregowane: 

a)  z zabudowy jednorodzinnej - raz na miesiąc, 

b)  z zabudowy wielorodzinnej – min raz na miesiąc, 

c)  z terenów komunalnych i użyteczności publicznej - z koszy ulicznych - wg 

potrzeb 

d)  z nieruchomości niezamieszkałych - raz na miesiąc. 

2) Odpady komunalne gromadzone selektywnie tj. papier, tworzywa sztuczne, 

wielomateriałowe, metal, szkło, biodegradowalne: 

a) budynki jednorodzinne - jeden raz na miesiąc, 
b) budynki wielorodzinne - minimum raz na miesiąc, 
c) z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na miesiąc, 
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d) odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwie domowym odbierane                                 

w cyklu kwartalnym.  
e) popiół – odbierany co dwa miesiące w okresie od października do kwietnia                   

(tj.                        w miesiącach: luty, kwiecień, październik, grudzień). 

 f) odpady wielkogabarytowe odbierane dwa razy do roku – przed sezonem letnim       

i przed sezonem zimowym. 
g) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prac nie wymagających 

zgłoszenia lub pozwolenia na budowę odbierane na indywidualne zgłoszenie. 
h) zużyte baterie mieszkańcy cały rok mogą dostarczać do specjalnych pojemników 

usytuowanych w szkołach na terenie gminy Sobków oraz w Urzędzie Gminy                    

w Sobkowie. Częstotliwość odbioru - 2 razy w roku.  
i) przeterminowane leki  mieszkańcy mogą cały rok dostarczać do pojemników 

znajdujących się w aptekach na terenie gminy, w których znajdują się ustanowione 

selektywne punkty zbiórki. Częstotliwość odbioru – minimum 2 razy w roku. 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierane 2 razy do roku. 

3) Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zlecenia 

od Zamawiającego, w godzinach pracy PSZOK. 
 

3.4.  Opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

I. Stawka opłaty za odpady komunalne  w 2016 r. obowiązywała odpowiednio: 

1) w przypadku segregacji odpadów w wysokości 5 zł miesięcznie od mieszkańca, 
2) w przypadku nie segregacji odpadów w wysokości 9 zł miesięcznie od 

mieszkańca. 
 

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby mieszkańców 

podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

II. Stawka opłaty wg pojemników wynosi odpowiednio: 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi                   i odbieranymi w sposób selektywny powstałymi na 

nieruchomości niezamieszkałej wynosi miesięcznie: 

1) 5 zł za pojemnik 60 1, 

2)  10 zł za pojemnik 120 1, 

3)  20 zł za pojemnik 240 1, 

4)  90 zł za pojemnik 1 100 1, 

5)  180 zł za pojemnik 2 500 1, 

6)  300 zł za pojemnik 7 000 1. 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi                  

i odbieranymi w sposób nieselektywny powstałymi na nieruchomości 

niezamieszkałej jest wyższa i wynosi miesięcznie: 

1)  8 zł za pojemnik 60 1, 

2)  20 zł za pojemnik 120 1, 

3)  40 zł za pojemnik 240 1, 

4)  170 zł za pojemnik 1 100 1, 

5)  320 zł za pojemnik 2 500 1, 

6)  800 zł za pojemnik 7 000 1. 
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Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobków 

powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy,                 

a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości o 

określonej pojemności oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

III. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w 2016 r. 

obowiązywała odpowiednio: 
1)  w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosiła 90,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
 

2) w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób 

nieselektywny ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest wyższa i wynosi 180,00 zł za rok od domku letniskowego lub 

od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

IV. Opłaty dokonują:  

1) właściciele nieruchomości zamieszkałych,  w zależności od liczby osób 

zamieszkałych, 

2) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są 

odpady komunalne w zależności od ilości pojemników, 

3) zarządcy nieruchomości w budynkach wielorodzinnych w zależności od 

liczby osób zamieszkałych w danym lokalu.  

 

3.5.  Terminy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

I. Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. 

obowiązywały odpowiednio: 

1. Wg uchwały nr XXXII/294/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca               

2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi terminy płatności obowiązywały: 

–  do 15 lutego –  I kwartał 

–  do 15 kwietnia – II kwartał 

–  do 15 sierpnia – III kwartał 

–  do 15 października – IV kwartał. 

 

2. Uchwałą Rady Gminy Sobków Nr XXI / 144 / 2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.                      

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zostały zmienione terminy płatności za odpady 

komunalne, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.  

a) Zgodnie z uchwałą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uiszczane są bez wezwania z dołu  w następujących terminach: 

–   do 31 marca za I kwartał, 

–   do 30 czerwca za II kwartał, 
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–   do 30 września za III kwartał, 

–   do 31 grudnia za IV kwartał. 

b) Zgodnie z tą uchwałą zostały ustalone nowe terminy płatności dla 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku:  zryczałtowana opłata roczna za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminie do 31 grudnia z 

dołu za dany rok. 

 

II. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg uchwały Nr XXI / 144 / 

2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczało się : 
- w kasie Urzędu Gminy w  Sobkowie,  

- u inkasenta (sołtysa) 

- na nr rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sobkowie 60 8493 0004 0080 0700 

0013 0236. 
Wpłaty mogą być uiszczane za okresy przyszłe jako przedpłata. 

 

Według uchwały Nr XXVI / 183 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia                  

2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI / 144 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 

23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2017 r. opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy w Sobkowie lub do inkasenta. 

4. Dane dotyczące mieszkańców i deklaracji. 
 

4.1.  Zestawienie deklaracji i ilości osób ujętych w deklaracji wg miejscowości:  

 

Lp. Miejscowość 

Ilość 

złożonych 
deklaracji  

Ilość osób 

ujętych w 
deklaracji  

Rodzaj odpadów                                        
s-selektywnie                                                                              

sk- selekt. z kompost.                                              
n- nieselektywnie 

Ilość osób 

zameldowanych 

z ewidencji 

ludności na 

31.12.2016 r.  s sk n 

1 Bizoręda 77 
212 18 48 11 221 

2 Brzegi 153 
481 54 91 8 514 

3 Brzeźno 52 
184 16 35 1 193 

4 Choiny 14 
20 2 8 4 11 

5 Chomentów 103 
377 15 83 5 389 

6 Jawór 46 
191 10 36 0 184 

7 Karsy 30 
115 2 25 3 124 

8 Korytnica 196 
639 23 163 10 755 
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9 Lipa  63 
221 14 47 2 270 

10 Miąsowa 167 
575 23 132 12 657 

11 
Mokrsko 

Dolne 
67 

230 5 57 5 240 

12 
Mokrsko 

Górne 
49 

176 22 26 1 192 

13 Mzurowa 128 
480 54 70 4 551 

14 Niziny 17 
63 8 9 0 68 

15 Nowe Kotlice 52 
195 11 35 6 218 

16 Osowa 140 
524 27 109 4 559 

17 Sobków 243 
827 64 175 4 1013 

18 
Sokołów 

Dolny 
145 

493 69 73 3 553 

19 
Sokołów 

Górny 
108 

419 26 78 4 461 

20 Staniowice 109 
426 26 80 3 460 

21 Stare Kotlice 52 
183 5 45 2 202 

22 Szczepanów 41 
126 4 27 10 148 

23 Wierzbica 38 
142 20 14 4 155 

24 
Wólka 

Kawęcka 
25 

103 4 21 0 113 

25 Żerniki 69 
224 13 56 0 268 

SUMA 
2184 7626 535 1543 106 8519 

 

4.2.  Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wpłynęły do Urzędu Gminy                     

w Sobkowie 648 deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W 2016 r. prowadzono sukcesywnie weryfikację złożonych deklaracji                     

w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnośnie ilości osób                

w niej ujętych a faktycznie zamieszkujących na nieruchomości oraz nieruchomości 

gdzie zamieszkują mieszkańcy bądź powstają odpady komunalne a nie zostały 

złożone deklaracje.  

Jeśli występowały  niezgodności w ilości osób faktycznie zamieszkujących                  

a ujętych w deklaracji, wzywano telefonicznie i pisemnie do składania wyjaśnień                  

i zmian deklaracji.  

W 2016 r. wysłano łącznie 36 pisemnych wezwań odnośnie niezgodności w ilości 

osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości a ujętych w deklaracji jak 

również braku deklaracji. 
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Do Urzędu Gminy w Sobkowie wpłynęły 33 dokumenty (w tym : deklaracje                       

i wyjaśnienia) odnośnie wysłanych wezwań.  

Wszczęto też w 2016 r. 2 postępowania dla właścicieli nieruchomości, którzy nie 

złożyli deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty z gospodarowanie odpadami 

komunalnymi a zamieszkują na terenie Gminy Sobków. 

W jednym przypadku została złożona deklaracja w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi natomiast w drugim przypadku 

wydana została decyzja ustalająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 

4.3.  W związku z prowadzoną przez Gminę ewidencją umów zawartych na odbieranie 

odpadów komunalnych od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

na terenie Gminy, w 2016 r. zostało wysłanych 6 wezwań do przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą do przedłożenia kopii umowy korzystania   

z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne               

z terenu nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty za te usługi. 

Po wezwaniach złożonych zostało 6 dokumentów przez właścicieli nieruchomości 

prowadzących działalność gospodarczą potwierdzające korzystanie z usług 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.  

 

5. Liczba 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  

 

W 2016 r. nie było prowadzone żadne postępowanie wobec właścicieli nieruchomości, 

którzy nie zawarli umów, o których mowa w art.6 ust. 1. ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. W przypadku wystąpienia takich sytuacji Gmina obowiązana 

jest zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych jeśli właściciele nie zawarli takich umów. 

 

6. Ilość odebranych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy 

Sobków              w 2016 r.  

 

6.1.  

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych z terenu Gminy Sobków 

w 2016 r. ( dane na podstawie sprawozdań półrocznych składanych przez firmy 

posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej): 

 

Kod 

odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych                      

Mg 

20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 513,98 

150101 Opakowania z tektury i papieru 20,35 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 123,73 

150107 Opakowania ze szkła 58,99 

170103 

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

3,98 
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200307 Odpady wielkogabarytowe 13,53 

160103 Zużyte opony 0,47 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 37,75 

200132 Leki inne niż wymienione w 200131 0,056 

200399 
Odpady komunalne niewymienione 

w innych podgrupach 
5,48 

200133 

Baterie i Akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 160601, 160602 

lub 160603 oraz nie sortowane 

baterie i akumulatory zawierające te 

baterie 

0,06 

200199 
Inne nie wymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
18,43 

200203 Inne odpady ulegające biodegradacji 13,52 

Suma 810,33 

 

6.2.  Ilość odpadów komunalnych odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w 2016 r. przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. Nowiny: 

Kod 

odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych                      

Mg 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 3,49 

150101 Opakowania z tektury i papieru 0,93 

150105 Opakowania wielomateriałowe 2,84 

150107 Opakowania ze szkła 3,23 

170107 

Zmieszane odpady z betonu gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 

170106 

13,08 

200307 Odpady wielkogabarytowe 10,03 

160103 Zużyte opony 3,59 

170101 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
12,11 

200140 Metale 0,56 

200399 
Odpady komunalne niewymienione 

w innych podgrupach 
10,02 

150110 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

0,285  

200201 Odpady ulegające biodegradacji 4,16 

Suma 64,325 
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6.3.  W 2016 r. zostały zorganizowane dwie mobilne zbiórki odpadów tj. 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez firmę BIOSYSTEM S.A., ul. 

Wodna 4, 30-556 Kraków. Odebranych zostało 8,248 Mg elektroodpadów.  

 

 

7. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone odbierane 

z terenu Gminy Sobków oraz powstające z przetwarzania odpadów komunalnych 

pozostałości z sortowania                                      i mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

7.1. W roku 2016 r. odebrano z terenu Gminy Sobków 513,98 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych, które zostały przekazane do zagospodarowani na RIPOK we 

Włoszczowie: 

Ilość 

dostarczonych na 

RIPOK 

niesegregowanych 

odpadów 

komunalnych                 

w Mg 

Sposób 

zagospodarowania 

odpadów 

Masa odpadów             

o kodzie 20 03 01 

poddanych 

innymi niż 

składowanie 

procesom 

przetwarzania               

w Mg 

Masa odpadów powstałych po 

mechanicznym przetworzeniu odpadów                  

w Mg 

 

19 12 12 

nadsitówka  

w Mg 

 

Proces 

 

19 12 12 

podsitówka  

w Mg 

 

Proces 

513,98 R12 513,98 

 

164,57 

 

R12 

 

331,01 

 

D8 

 

Z odpadów o kodzie 20 03 01wytworzono odpady ( surowce wtórne): 

Ilość 

dostarczonych 

na RIPOK 

niesegregowan

ych odpadów 

komunalnych                 

w Mg 

Sposób 

zagospoda            

rowania  

odpadów 

 

Odpady przekazane do recyklingu 
 

Opakowania 

z tworzyw 

sztucznych 

15 01 02             

w Mg 

 

Opakowania 

z metali                  

15 01 04                

w Mg 

 

Opakowania 

wielomateriało

we                  

15 01 05                

w Mg 

 

Opakowania 

ze szkła                  

15 01 07                

w Mg 

 

Tworzywa 

sztuczne i 

guma                   

19 12 04                    

w Mg 

 

 

Razem             

w Mg 

513,98 R12 
 

6,73 

 

1,27 

 

0,15 

 

8,67 

 

1,58 

 

18,40 

 

 

7.2.  W roku 2016 r. przyjęto z terenu Gminy Sobków na RIPOK we Włoszczowie do 

zagospodarowania  zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06 zbierane w sposób 

selektywny: 
Ilość 

dostarczonych 

na RIPOK 

zmieszanych 

odpadów 

opakowaniowy

ch                    

w Mg 

Sposób 

zagospod

a            

rowania  

odpadów 

Odpady przekazane do recyklingu 

 

Opakowani

a z papieru 

i tektury                 

15 01 01             

w Mg 

 

Opakowania 

z tworzyw 

sztucznych 

15 01 02             

w Mg 

 

Opakowania 

z metali                  

15 01 04                

w Mg 

 

Opakowania 

wielomateria

łowe                  

15 01 05                

w Mg 

 

Opakowania 

ze szkła                  

15 01 07                

w Mg 

 

Tworzywa 

sztuczne i 

guma                   

19 12 04                    

w Mg 

 

 

Razem             

w Mg 

17,29 R12 
 

0,22 

 

4,89 

 

0,82 

 

0,15 

 

9,34 

 

1,87 

 

17,29 
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7.3.  W roku 2016 r. przyjęto z terenu Gminy Sobków na RIPOK we 

Włoszczowie odpady: 
 

- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji  w ilości 4,16 Mg  poddane 

procesowi odzysku R3 na składowisku we Włoszczowie; 

- 20 02 01 – odpady wielkogabarytowe  w ilości 4,926 Mg  poddane procesowi 

unieszkodliwiania D5 na składowisku we Włoszczowie; 
 

 

7.4.   W 2016 r. osiągnięte zostały następujące poziomy w 

zakresie gospodarki odpadami: 

1) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji             

kierowanych do składowania  (TR) 

 

 
 

 
 

 =   - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających    

biodegradacji przekazanych do składowania w roku rozliczeniowym 2016 został 

osiągnięty. 
 

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła 21,74 %. 

Minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wg   

rozporządzenia  wynosi w 2016 r. – 18%.   

W związku z powyższym poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

w roku rozliczeniowym został osiągnięty. 

1)  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 

2016 r. 100 % 
Minimalny poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami wg   rozporządzenia  wynosi w 2016 r. – 42 %.   

 

W związku z powyższym poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku inny mi metodami w roku rozliczeniowym został osiągnięty. 
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8. Zestawienie ilości wywiezionych 

nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sobków              w 2016 r. 
 

Nazwa i adres 

stacji zlewczej do 
której zostały 

przekazane  

nieczystości ciekłe 

Ilość odebranych nieczystości ciekłych i przekazanych do stacji zlewczej w m3                                                                                                                                                                                                      

  

  
POLTER EKOL  EKOM 

Usługi t.a. 

Marek 

Moskwa 

WOŚ 
WC 

serwis 

Punkt zlewczy 

nieczystości 

płynnych w 
Skroniowie             

28-300 Jędrzejów 

I Kwartał 2016 r. 17,7 61,5 42,4 - - - 

II Kwartał 2016 r.  60 177,4 11 - - - 

III Kwartał 2016 r.  24 67 15,8 - - - 

IV Kwartał 2016 r. 0 106 17,7 - - - 

SUMA 101,7 411,9 86,9 - - - 

SUMA 

I+II+III+IV 

KWARTAŁ 
600,5 

Oczyszczalnia 

ścieków w 
Sobkowie 

I Kwartał 2016 r. - 18,5 167,881 629 - - 

II Kwartał 2016 r.  - 74,33 196,8 772,5 - - 

III Kwartał 2016 r.  - 31 185,83 818 - - 

IV Kwartał 2016 r. - 0 91,72 830 - - 

SUMA - 123,83 642,231 3049,5 - - 

SUMA 

I+II+III+IV 

KWARTAŁ 
3815,561 

Oczyszczalnia 

ścieków w 

Radkowicach 

I Kwartał 2016 r. - - - - 0 - 

II Kwartał 2016 r.  - - - - 30 - 

III Kwartał 2016 r.  - - - - 20 - 

IV Kwartał 2016 r. - - - - 0 - 

SUMA - - - - 50 - 
SUMA 

I+II+III+IV 

KWARTAŁ 
50 

Oczyszczalnia 

ścieków 

Sitkówka-

Nowiny 

I Kwartał 2016 r. - - - - - 2 

II Kwartał 2016 r.  - - - - - 5 

III Kwartał 2016 r.  - - - - - 1,5 

IV Kwartał 2016 r. - - - - - 0,2 

SUMA - - - - - 8,7 
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SUMA 

I+II+III+IV 

KWARTAŁ 
8,7 

SUMA odebranych z terenu Gminy Sobków nieczystości  ciekłych i przekazanych do 

stacji zlewczej = 4474,761 m3   

 

9. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                      

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 

 

9.1.  Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 

01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.  

 

- Naliczenia opłat w 2016 r.                                                                     – 526 662,50 zł  
- Zaległości na początek 2016 r.                                                              –    21 848,30 zł 

- Ilość wysłanych upomnień w 2016 r.                                                    –   98 upomnień 

-  Upomnienia wysłane zostały na kwotę                                               –     25 587,55 zł 

- Zaległości na koniec 2016 r.                                                                 –    19 680,46  zł                         

- Wpłaty mieszkańców na 31.12.2016 r.                              –  485 351,24 zł 

 

9.2.  Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.  

 

   Koszty w 2016 r. łącznie wyniosły                                                       –   432 170,44 zł 
   w tym:  

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                         –   352 400,00 zł 
b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie 

gospodarki odpadami                                                                          –    64 491,84 zł  

c) odpis z ZFŚS                                                                                       –      1 536,02 zł 

d) udział w szkoleniach i zapłata delegacji                                            –         471,40 zł 

e) zakupy (wyposażenie, materiały)                                                       –       3 832,73 zł 

f) wynagrodzenie inkaso za pobór opłaty za odpady komunalne         –        9 438,45 zł 

 

9.3.  Rozliczenie finansowe za 2016 r. 

Różnica pomiędzy wpłatami mieszkańców a kosztami obsługi systemu poniesionymi                 

w 2016 r. a wynosi   ( 485 351,24 zł – 432 170,44 zł  ) = 53 180,80 zł                       
 

W 2016 r. zostało 53 180,80 zł w związku z tym funkcjonujący system gospodarki 

odpadami komunalnymi sfinansował się co jest wymogiem ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 
 

Po przeprowadzeniu analizy za 2014 r. gdzie zabrakło 12 820,35 zł, natomiast za 2015 r. 

zabrakło 125 625,96 zł aby system gospodarki odpadami komunalnymi mógł się 

samofinansować, a z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości gmina powinna 

pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  

zasadnym było dokonanie zmiany stawki opłaty za odpady komunalne od  1 maja 2015 

roku. Wpłynęło to w znacznym stopniu na poprawę funkcjonującego systemu, co 

potwierdza wykonana analiza i rozliczenie finansowe za 2016 r. Pomimo występujących 

zaległości na koniec 2016 r. w kwocie 19 680,46 zł wnoszone opłaty przez właścicieli 

nieruchomości pokryły w 100% koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi.    



16 
 

 

 

 

 

9.4. Przewidywane rozliczenie  finansowe w 2017 r. 

 

           - Planowane dochody na 2017 r.                                                 – 490 835,00 zł  
- Wpłaty mieszkańców w 2017 r.  przewidywane na poziomie 92 % jak w 2016 r. 

        – 451 568,20 zł 

 

- Przewidywane wykonanie wydatków wg planu na 2017 r.              – 502 891,00 zł 

  

Przewidywana różnica pomiędzy planowanymi dochodami w 2017 r.  a wydatkami                    

w 2017 r. wyniesie 51 322,80 zł. W związku z tym system gospodarki odpadami 

komunalnymi w 2017 r. na podstawie przewidywanych wydatków nie będzie się 

samofinansował. 

 

10. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów   

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania. 

 

Na terenie Gminy Sobków nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.  

Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest, zgodnie z art. 9e ust. 1 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do przekazywania odebranych 

od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 

zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

W regionie 3 zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości                                 

z sortowania i pozostałości mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do instalacji 

mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

odpadów RIPOK Włoszczowa, ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa. 

 

11. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

W 2016 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych                                   

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Od 1 października 2015 r. Gmina 

Sobków uruchomiła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobkowie, 

którego budowa należy do zadań gminy i wynika z art. 3 ust.2 pkt. 6. ustawy                       

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Mieszkańcy gminy Sobków w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie   

odpadami komunalnymi bezpłatnie oddawali w 2016 r. odpady komunalne, wskazane 

w regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobkowie.  
 

 

12. Podsumowania i wnioski. 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobków 

za 2016 r. została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych                              
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i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analiza ma dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców objętych systemem 

gospodarki odpadami komunalnymi a przede wszystkim dostarczyć niezbędnych 

informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. Odpady komunalne w 2016 r. odbierane były                                     

i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. Nowiny.  

Należy stwierdzić że w chwili obecnej system odbioru odpadów komunalnych na 

terenie gminy Sobków funkcjonuje poprawnie. Częstotliwość wywozu odpadów 

zarówno segregowanych jak i niesegregowanych jest wystarczająca. Uzupełnieniem 

funkcjonowania systemu jest działający Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Sobkowie.  

Głównymi założeniami Gminy Sobków na kolejne lata jest dalsze uświadamianie 

mieszkańcom gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów 

komunalnych w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów.  

 

 

 

 

Sporządziła: 

Magdalena Kośmider – referent ds. gospodarki odpadami 

 

 


