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I. WPROWADZENIE
1. Cel oraz podstawa prawna sporządzenia analizy
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399ze zmianami ) gminy są zobowiązane do
wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych;
4) liczby mieszkańców;
5) 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;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy.
Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanym do 31 marca każdego roku
Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Prezentowana analiza obejmuje rok 2015, kiedy to system gospodarowania odpadami
komunalnymi funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Opracowanie analizy zostało sporządzone na podstawie dokumentów mających charakter
strategiczny, tj.:
1) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, przyjęty uchwałą
Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/272/2012z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op.
z 27.09.2012 r. poz. 1324)
2) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty uchwałą nr 217 Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 r.” (Monitor Polski Nr
101, poz. 1183)
a także ustaw i aktów wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami, tj.:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami);
2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów Dz. U. z
2012 r., poz.676)
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. 645)
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań
o odebranych nieczystościach
5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz.
1052)
oraz uchwał Rady Gminy Skoroszyce dla powyższego zagadnienia:
1) Uchwała Nr XXIII/123/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Op. z
2013 r. poz. 185; zmiana poz. 1069, poz. 2181)
Uchwała Nr XLI/248/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 września 2014r. w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Op. z
2013 r. poz. 288)
Uchwała Nr XXIV/133/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r.
poz. 300; zmiana poz. 1080, poz. 2182)
Uchwała Nr XLI/250/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 września 2014 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz.2258)
Uchwała Nr XXIV/132/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 660; zmiana
poz. 1261)
Uchwała Nr XXIV/131/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 685; zmiana poz. 979, poz. 1260, poz.1319)
Uchwała Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 października 2013 r. w
sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz.
Woj. Op. z 2013 r. poz. 2498, z 2014r. zmiana poz.145, poz. 1323)

II. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 2017
„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” obejmuje wszystkie rodzaje odpadów
powstających na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności
odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady
opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z
eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest odpady medyczne i
weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.
W gospodarce odpadami komunalnymi wskazano do osiągnięcia następujące cele na lata 20122017 z perspektywą do 2023 r.:
Cele główne:
1) Ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych.
2) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnie z
wymogami ochrony środowiska.
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3) Zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych.
4) Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek
ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany w obowiązującym systemie
gospodarowania odpadami są również wyszczególnione w Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Opolskiego jako cele szczegółowe i polegają głównie na:
1) niezwłocznym objęciu zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym
systemem zbierania selektywnego wszystkich mieszkańców;
2) zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie opolskim w
roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających
biodegradacji:
• do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%,
• do 2014 roku nie więcej niż 50%,
• do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%;
3) osiągnięciu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej:
• rok 2014: 14%
• rok 2017: 20%
• rok 2020: 50%;
a także:
1) organizowaniu przetargów na odbiór odpadów komunalnych lub na odbióri
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (w przypadku objęcia systemem tych nieruchomości);
2) ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie
obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych;
3) tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
4) podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do:
- przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzyskui
unieszkodliwiania odpadów,
- przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- sporządzania i przekazywania do gmin kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca
następującego po kwartale.
Gmina Skoroszyce zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego została
zakwalifikowana do regionu Południowo-Zachodniego.WPGO dla Województwa Opolskiego
przewiduje w regionie południowo-zachodnim:
- 1 instalację regionalną do przetwarzania odpadów,
- 7 instalacji zastępczych.
Lokalizacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów w Regionie Południowo-Zachodnim:
- Nysa - Domaszkowice
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Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Skoroszyce przekazywane są do instalacji
Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach. Odpady odbierane
przez ww. instalację obejmują: odpady zmieszane, pozostałości po segregacji oraz popiół.

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skoroszyce
2.1. Źródła powstawania odpadów komunalnych
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez odpady komunalne należy rozumieć
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpady niebezpieczne pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają
zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Skoroszyce są
gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Odpady powstają na terenach
związanych z działalnością gospodarczą osób fizycznych i osób prawnych oraz wspólnot
mieszkaniowych.
2.1.1. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r.
Według prowadzonej ewidencji podmiotami spełniającymi wymogi do prowadzenia działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych w 2015 rokubyły:
Lp.
1.

Nazwa i adres przedsiębiorcy
"Komunalnik" Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 28-30,
49-200 Grodków
2. Remondis Opole Sp. z o.o.Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole
3. TITO Ireneusz Sypek Więcmierzyce 21
49-200 Grodków
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM"
Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
5. Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z
o.o., 48-200 Prudnik , ul. Przemysłowa 1
6. Veolia Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna Oddział w
Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice
7. P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. 48-200 Prudnik, ul. Zamkowa 2
O/Nysa, 48-303 Nysa, ul. Morcinka 66E
8. „NAPRZÓD” Sp. z o.o. ul. Raciborska 144, 44-280 Rydułtowy
10. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
Korzonek 98 , 42-274 Konopiska
11. Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach ul. Nyska
11, 48-320 Skoroszyce

Numer rejestrowy
RDR.1.2012
RDR.2.2012
RDR.3.2012
RDR.5.2012
RDR.6.2012
RDR.7.2012
RDR.8.2012
RDR.10.2012
RDR.12.2014
Zakład budżetowy

W roku 2015zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi podmiot
wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Stosownie do przeprowadzonego przetargu
nieograniczonegow trybie ustawy Prawo zamówień publicznych podmiotem świadczącym usługi w
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powyższym zakresie, jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie ul.
Piłsudskiego 32. Umowa z wymienioną firmą jest zawarta na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016
r.
Nowy system obejmuje:
właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – na mocy uchwały Rady Gminy.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć swoje posesje w pojemnik na odpady
zmieszane oraz popiół we własnym zakresie, a worki na odpady zebrane selektywnie zapewnia gmina
Skoroszyce. Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu przez właścicieli nieruchomości odpadów w
pojemnikach oraz workach koloru żółtego.
Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości obejmuje następujące rodzaje odpadów:
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) Selektywnie zbierane:
a) papier, metal i plastik czyli odpady (tzw. „suche”),
b) popiół,
c) szkło – pojemniki ogólnodostępne,
d) odpady ulegające biodegradacji – w kompostownikach.
W 2015 r. zorganizowana została zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a
także zbiórka wielko gabarytów w systemie akcyjnym przeprowadzona przez Zakład Oczyszczania i
Wodociągów w Skoroszycach.
W dniu 15 maja 2015 r. w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach odbył się Gminny Konkurs
Ekologiczny dla Przedszkolaków. W konkursie uczestniczyły przedszkola z Makowic, Skoroszyc,
Sidziny i Chróściny. Celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych oraz wzbudzenie w
dzieciach odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, a także utrwalenie wiadomości na
temat segregowania odpadów.
Do udziału w konkursie zostały zaproszone dzieci w wieku 5-6 lat, każda drużyna składała się
z sześciu osób. Konkurs miał za zadanie ukazać piękno przyrody, zrozumieć konieczność jej ochrony,
pokazać jak prawidłowo dbać o środowisko, jak należy zachować się w lesie. Poprzez zabawę
zwracano uwagę na bardzo istotne sprawy dotyczące naszego środowiska, rozwijano
umiejętnośćpracy w zespole. Konkurs przebiegał według następującego harmonogramu:
przyrzeczenie Małego Ekologa,
drużynowe zagadki ekologiczne,
układanie puzzli ekologicznych,
wykonanie stroju ekologicznego,
pokaz mody ekologicznej,
list ze Stumilowego Lasu- Opowieść Tygryska o nieprawidłowym zachowaniu rodziny w lesie,
spacer ekologiczny zespołów związany z segregacją odpadów,
prawidłowe zgniatanie butelek,
czyszczenie stawu,
zgadywanki,
rysunki ekologiczne.
2.3. Liczba mieszkańców Gminy Skoroszyce
Liczba mieszkańców gminy Skoroszyce na podstawie danych z ewidencji ludności według
stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 6 287 mieszkańców. Nowym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi do końca 2015 r. objętych zostało na podstawie złożonych deklaracji 5
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313mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zamieszkałych wynika m.in. ze
stałego ewentualnie czasowego pobytu mieszkańców za granicą lub w innej gminie.
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady
komunalne łącznie do końca 2015 r. złożyło 96właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 1
Spółdzielnia Mieszkaniowa12 Wspólnot Mieszkaniowych oraz 1553 właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
Z przeprowadzanych analiz wynika, że selektywny sposób gromadzenia odpadów
komunalnych zadeklarowany został na 87% nieruchomości.
2.4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
w 2015 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jako przetwarzanie rozumie się procesy
odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są ich
zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechanicznobiologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie
odpadów na składowiskach).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.

Tabela 1. Ilości przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie (200301) w I i II
półroczu 2015 r.
I półrocze
2015 r.

RCGO Nysa w
Domaszkowicach

20 03 01

308,1

R12

II półrocze
2015 r.

RCGO Nysa w
Domaszkowicach
Razem:

20 03 01

404,4

R12

712,5 Mg

R12 – procesy odzysku (wymian odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach
od R1 do R11)
D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż
niebezpieczne.

Tabela 2.Ilości odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno-biologicznym
przetwarzaniu poddanych składowaniu w RCGO Domaszkowice w I i II półroczu 2015 r.
Półrocze 2015 r.
I półrocze
II półrocze
Razem:

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po
mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu
49,23 Mg
104,98 Mg
154,21Mg
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Tabela 3. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Skoroszyce w 2015 r.
Półrocze Kod
odebranych
2015 r.
komunalnych

I
Niesegregowane
półrocze odpady komunalne
2015 r.

odpadów Rodzaj
odebranych Masa
odpadów komunalnych odebranych
odpadów
komunalnych
(Mg)
(zmieszane) 20 03 01
308,1

Odpady komunalne nie wym. w
innych podgrupach- popiół
Zmieszane odpady opakowaniowe
Tworzywa sztuczne
Gruz ceglany
Zużyte opony
II
Niesegregowane
(zmieszane)
półrocze odpady komunalne
2015
Odpady komunalne nie wym. w
innych podgrupach - popiół
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
Szkło
Zmieszane odpady opakowaniowe
Odpady wielkogabarytowe
Gruz ceglany
Tworzywa sztuczne

20 03 99

133,78

15 01 06
200139
17 01 02
16 01 03
20 03 01

10,04
35,14
6,60
3,1
404,4

200399

129,92

20 01 35 i 20 01 36
20 01 02
15 01 06
20 03 07
17 01 02
20 01 39

1,8
50,08
41,96
8,86
21,8
16,34

Suma odebranych odpadów komunalnych w poszczególnych grupach za rok 2015.
niesegregowanie (zmieszane) odpady komunalne
- 712,5 Mg
popiół
- 263,7 Mg
zmieszane odpady opakowaniowe – „suche”
- 51,58 Mg
szkło
- 50,8 Mg
odpady wielkogabarytowe
- 8.86 Mg
gruz ceglany
- 28,4 Mg
zużyte opony
- 3,1 Mg
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- 1,8 Mg

Gminne składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdujące
się w Chróścinie od stycznia 2013 r. nie ma możliwości przyjmowania i przetwarzania odpadów
komunalnych. Odpady tej frakcji przekazywane są do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami
Nysa w Domaszkowicach. W dniu 19.04.2013 r. w Nysie zostało podpisane porozumienie
międzygminne mające na celu podjęcie współpracy wspólnej gospodarki odpadami, polegającej na
m.in.: zagospodarowaniu odpadów komunalnych w instalacji pod nazwą RCGO – Nysa.
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2.5.Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów
ulegających biodegradacji.
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina Skoroszyce w 2015 r.
osiągnęła 18,1% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, liczonych łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych.
Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2015 r. wynosił 16% wobec powyższego
gmina Skoroszyce wywiązała się z obowiązku uzyskania poziomu recyklingu narzuconego
przedmiotowym rozporządzeniem.
Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. wyniósł 26,1%.Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom w 2015 roku
wynosiłnie więcej niż 50% wobec czego poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania odpadów został osiągnięty.
Gmina Skoroszyce w 2015 r. osiągnęła 100% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Osiągnęła tym samym
wymagany poziom, który zgodnie z rozporządzeniem w 2015 r, wynosił 40%.
2.6.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Odpady komunalne w PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Skoroszyce. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do PSZOK-u. W PSZOK zbierane są
odpady komunalne wymienione w uchwale Nr XXIV/131/12 Rady Gminy Skoroszyce w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, tj.:
papier i tektura, szkło, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odzież, tekstylia,
rozpuszczalniki,
kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć,
urządzenia zawierające freon, farby, tusze farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice
zawierające substancje niebezpieczne, leki, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne,
drewno nie malowane i nie zanieczyszczone, tworzywa sztuczne, metale, odpady ulegające
biodegradacji z ogrodów i parków, gleba i ziemia w tym kamienie,
wielkogabarytowe z drewna i metalu, zużyte opony o śr. nieprzekraczającej 56 cm, popiół.
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych,
magnetyczne i optyczne nośniki informacji, inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego, odpadowy toner drukarski.W ramach opłaty uiszczonej przez właścicieli
nieruchomości odbierane są odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych
w Skoroszycach przy ulicy Nyskiej 11.
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Punkt czynny jest :

poniedziałek - od
środa
– od
piątek
– od

9.00 do 17.00
11.00 do 15.00
7.00 do 15.00

2.7.Koszty obsługi systemu w zakresie gospodarowania odpadami za okres od 01 stycznia 2015 r.
do31 grudnia 2015 r.
Od 1stycznia 2015 r. w związku z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi Gmina poniosła następujące koszty:
Lp. Elementy składowe kosztów
kwota
1.

Zakup usług pozostałych – wynagrodzenie dla Firmy EKOM sp. z
414 503,04 zł
o.o., w Nysie , zarządzanie PSZOK-iem
2. Wynagrodzenie + pochodne obsługi administracyjnej systemu
94 190,99 zł
gospodarowania odpadami komunalnymi
3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia
985,00 zł
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 595,75 zł
5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
3 407,00 zł
6. Składki na ubezpieczenie społeczne
15 230,98 zł
7. Składki na Fundusz Pracy
991,35 zł
8. Wynagrodzenia bezosobowe
2 929,00 zł
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 187,86 zł
10. Zakup materiałów i wyposażenia
3 961,60 zł
11. Szkolenia
841,00 zł
Razem koszty
550 937,71 zł
Wpływy do budżetu na 31.12.2015 r.
614 914,21 zł
Przypis (na podstawie złożonych deklaracji) na 31.12.2015 r.
672 590,00 zł
Informacje dodatkowe:
1. Zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne za okres od 01 lipca 2013 r. do dnia 31.12.2015 r. –
110 605,25zł
2. Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015
r. – 404 sztuki / deklaracje złożone po raz pierwszy oraz deklaracje zmieniające/
3. Ściągalność w 2015 roku wyniosła – 85,34 % .
III. PODSUMOWANIE
SYSTEMU
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
PROWADZONEGO NA TERENIE GMINY SKOROSZYCE
Na terenie Gminy Skoroszyce od dnia 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Gmina Skoroszyce podjęła również w terminie wszystkie wymagane przepisami prawa
uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dzięki starannym przygotowaniom oraz skutecznej kampanii informacyjnej ok. 98% właścicieli
nieruchomości złożyło do Wójta Gminy Skoroszyce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z czego 87% zadeklarowało selektywne gromadzenie odpadów
komunalnych. Ponadto dzięki skutecznemu zorganizowaniu nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi Gmina Skoroszyce osiągnęła wszystkie wymagane przepisami prawa
poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy składowania odpadów komunalnych.
Podsumowując rok 2015 można stwierdzić, że to kolejny rok w systemie gospodarki odpadami
komunalnymi, kiedy to uczymy się prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele zmian od 1 lipca
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2013 r. dotyczących przede wszystkim selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbioru
odpadów przez firmę wybraną w drodze przetargu .
Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie naszej Gminy odbiorem odpadów
komunalnych zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie.
Zadaniem dla Gminy Skoroszyce na kolejne lata jest dalsza edukacja mieszkańców gminy w
zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w celu ograniczenia ilości wytwarzanych oraz
racjonalnego sortowania odpadów komunalnych,monitorowanie miejsc potencjalnie narażonych na
powstawanie dzikich wysypisk , poprzez zamontowanie foto pułapki, podejmowanie
działań
wzywających do uporządkowania właścicieli swoich nieruchomości, które są zarośnięte wysoką trawą
i chwastami,
sprawowanie nadzoru w formie wyrywkowych kontroli wśród mieszkańców gminy,jak
również współpraca z firmą odbierającą odpady.
Opracowała:
Grażyna Zawada
Zatwierdził:
29 kwietnia 2016 r.
Wójt Gminy Skoroszyce
Barbara Dybczak
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