
 Gmina 

Skoroszyce 

ul. Powstańców Śl. 17 
48 – 320 Skoroszyce 
www.skoroszyce.pl 
ug@skoroszyce.pl 

 

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  

na terenie Gminy Skoroszyce za 2019 r. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoroszyce,  kwiecień 2020 r.  



 Gmina 

Skoroszyce 

ul. Powstańców Śl. 17 
48 – 320 Skoroszyce 
www.skoroszyce.pl 
ug@skoroszyce.pl 

 

Cel przygotowania analizy 

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych gminy Skoroszyce w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Informacje przedstawiają potrzeby inwestycyjne, koszty systemu, informacje o liczbie 

mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków 

określonych w ustawie, a także ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy.  

Podstawa prawna sporządzenia analizy 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz.701) 

 Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2019 poz. 2010 ze zm.) 

 
 
 
I. Ogólna charakterystyka gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 
Skoroszyce  
 

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z wymogami określonymi w ustawie  z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze 

zm.)Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych prowadzi podmiot wyłoniony w drodze przetargu 

nieograniczonego. Stosownie do przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie 

ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono podmiot świadczący usługi w powyższym 

zakresie, t.j.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”  

Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa.  

Umowa zawarta obowiązuje  od 01 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.   

System obejmuje: 

 właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych  gminy Skoroszyce 
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Stawki ustalono na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

Aktualnie obowiązujące stawki wynoszą: 

1. 13 zł za odpady zbierane selektywnie na mieszkańca  

2. 26 zł za odpady zbierane w sposób nieselektywnie na mieszkańca 

3. Stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności 
 

Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzone było Z 
częstotliwością: 
zmieszane odpady komunalne: 

- w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na miesiąc, 

- w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy na miesiąc, 

- na nieruchomościach niezamieszkałych – jeden raz na miesiąc; 

odpady surowcowe (tzw. „suche”) – jeden raz na miesiąc; 

popiołu – w okresie zimowym (od 1 września do 30 kwietnia) oraz w lipcu, 1 raz na miesiąc; 

 - szkło z pojemników i worków – co dwa miesiące. 

 
  

Selektywna zbiórka polegała na gromadzeniu przez właścicieli nieruchomości odpadów                 

w pojemnikach oraz workach  koloru żółtego i zielonego. 

Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości obejmuje następujące rodzaje odpadów: 

1) Niesegregowane odpady komunalne  

2) Selektywnie zbierane: 

 papier, metal i plastik - worek żółty zabudowie jednorodzinnej 

 szkło – worek zielony w zabudowie jednorodzinnej 

 szkło – pojemnik ogólnodostępny typu „DZWON” w zabudowie wielorodzinnej 

 popiół – pojemnik 

 odpady ulegające biodegradacji – w kompostownikach.    
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Na terenie gminy Skoroszyce  ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2019 

mieszkańcywydzielali również tzw. odpady komunalne jak: przeterminowane leki i 

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny meble i 

inne odpady  wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlanej 

rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych Skoroszyce  ( tzw. PSZOK ), który usytuowany jest w Skoroszycach 

przy ul. Nyskiej. W punkcie  11.  

 

 

 

II. Liczba mieszkańców Gminy Skoroszyce 

Liczba mieszkańców gminy Skoroszyce na podstawie danych z ewidencji ludności 

według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła  6 150 mieszkańców. 

 Systemem gospodarki na dzień 31.12.2019 roku objęto 4 917 mieszkańców. Różnica  

w liczbie mieszkańców zameldowanych, a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika  

z faktu podejmowania pracy i nauki poza miejscem stałego meldunku. 

Łączniesystemem objętych jest 1613 deklaracji. 

W 2019 roku  złożono 426 szt.   deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, są to  deklaracje złożone po raz pierwszy oraz deklaracje zmieniające. 

Liczba nieruchomości zamieszkałych które segregują odpady to 1449 gospodarstw, 

Liczba nieruchomości zamieszkałych, które nie segregują odpady to 73 gospodarstwa. 

 

 
III. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania  odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania . 
 

Odpady te, zgodnie z Wojewódzkim planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

przekazywane są do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa  

w Domaszkowicach. Gmina Skoroszyce nie budowała i nie eksploatuje własnej instalacji 

RIPOK. 
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IV. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

W 2019 roku nie realizowano żadnych zadań  inwestycyjnych związanych  

z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 

 
V. Koszty obsługi systemu w zakresie gospodarowania odpadami za okres od 01 stycznia 
2019 r.  do31 grudnia 2019 r. 
 
Gmina Skoroszyce w roku 2019 poniosła koszty związane z systemem gospodarowania 
odpadami : 
1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,  

w tym: wyposażenie nieruchomości w stojaki na worki i worki do zbierania odpadów 
komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym ( mycie pojemników raz w roku od 2017 r.), koszty usunięcia 
odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wyposażenie, zgodnie  
z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie  
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym  ( mycie pojemników raz 
w roku od 2017 r.) 

2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
obsługa administracyjna systemu; 
3. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 
 
Koszty : 
Wyszczególnienie 2019 rok 

 Dochody Ogółem Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 719 659,16 

Wydatki ogółem systemu  gospodarowania odpadami  722 812,11 w tym: 
Wydatki zarządzanie PSZOK  31 200,00 
Wydatki z tytułu umowy zawartej z operatorem z realizacja zadania 
,,Odbiór i zagospodarowanie Odpadami komunalnymi” 

473 279,40 

Wydatki pozostałe związane z systemem gospodarowania  odpadami 
: 

218 332,71 
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Wpływy : 
 plan na 2019 

r. ustalony 
na 
podstawie 
złożonych 
deklaracji 
oraz 
ściągalności 

ogółem wpłaty   % ściągalności 
wpłaty bieżące/  

dot. bieżącego 
roku 

wpłata na 
zaległości 

RAZEM 
(osoby 
fizyczne i 
prawne): 

726 000,00 710 792,40  

 

676 272,13 

 

34 520,27 98 % 

 

Informacje windykacja i egzekucja : 

W 2019 roku  złożono 426  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi , są to  deklaracje złożone po raz pierwszy oraz deklaracje zmieniające. 

Wystawiono 507 szt. upomnień oraz 178 tytułów wykonawczych 

zaległości wynoszą 144 221,82 nadpłaty: 5 178,50 

 

 

 
VI.  Podsumowanie Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w roku 2019 na 
terenie gminy Skoroszyce 

 
System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoroszyce  

funkcjonuje w sposób optymalny. Systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe oraz 

nieruchomości niezamieszkałe ( firmy, instytucje, szkoły, cmentarze )na terenie gminy. 

Gmina w zamian za uiszczone opłaty odbierała każdą wytworzona ilość odpadów 

komunalnych oraz zebranych w sposóbselektywny u źródła, tj, szkła, papieru, metalu  

tworzyw sztucznych i popiołu.  

Mieszkańcy mają dostęp do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie 

przekazują odpady w razie potrzeb. 

Dodatkowo gmina organizuje, tzw. wystawki zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, opon i tzw. elektrośmieci. 
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Zadania priorytetowe na rok 2020 to: 

1. Zawarcie umowy z  wybranym przedsiębiorcąw drodze przetargu na odbieranie   

i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

2. Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych do wymogów 

rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

3. Realizacja działalności i informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, a szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

W związku z obowiązkiem przedłożenia sprawozdań od podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do dnia 

30.06.2020r. w systemie BDO oraz sporządzenia sprawozdania z gospodarki odpadami do 

dnia 31.08.2020r. nie ma możliwości w terminie do dnia 30.04.2020r. ( zgodnie z art. 9tb. ust. 

1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    Dz. 

U.  z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284.) przekazania w analizie gospodarki 

odpadami za rok 2019 danych dotyczących : 

- masy odpadów odebranych z terenu Gminy Skoroszyce,  

- osiągniętych poziomów odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

- osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

- wyliczenia ilości odpadów kg /mieszkaniec –ka /rok 
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