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I. Podstawa prawna  
 

 
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skoroszyce za rok 

2017 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań na organ wykonawczy gminy przez 
obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami. 

 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ust.1, 2i 3ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 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 i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 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) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
7) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych i pozostałości z mechaniczno-
biologicznego przetwarzanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania . 
 
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 2017, kiedy to system gospodarowania odpadami 
komunalnymi funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

 
II. Wprowadzenie 
 
 
1.Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skoroszyce 
 

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. 
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Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z wymogami określonymi w ustawie  z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz.1) 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 jest na czas od  
01 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.      
 Według prowadzonej ewidencji podmiotami spełniającymi wymogi do prowadzenia 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w 2017 rokubyły: 

 
Lp. Nazwa i adres przedsiębiorcy Numer rejestrowy 
1. "Komunalnik" Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 28-30, 

49-200 Grodków 
RDR.1.2012 

2. Remondis Opole Sp. z o.o.Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole RDR.2.2012 
3. TITO Ireneusz Sypek Więcmierzyce 21                         

49-200 Grodków 
RDR.3.2012 

4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM"  
Sp. z o.o.   ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa 

RDR.5.2012 

5. Zakład Usług Komunalnych  Jednoosobowa Spółka Gminy  
z o.o., 48-200 Prudnik , ul. Przemysłowa 1 

RDR.6.2012 

6. ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 8 
54-519 Wrocław 

RDR.7.2012 

7. P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. 48-200 Prudnik, ul. Zamkowa 2 
O/Nysa, 48-303 Nysa, ul. Morcinka 66E 

RDR.8.2012 

8. „NAPRZÓD” Sp. z o.o. ul. Raciborska 144, 44-280 Rydułtowy RDR.10.2012 
10. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach  

Korzonek 98 ,     42-274 Konopiska                                         
  RDR.12.2014 

11. Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach ul. Nyska 
11, 48-320 Skoroszyce 

Zakład budżetowy 

 
System obejmuje: 

 właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, 

 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – na mocy uchwały Rady Gminy Skoroszyce 
 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć swoje posesje w pojemnik na odpady 
zmieszane oraz popiół we własnym zakresie. Stojak na worki do odpadów segregowanych powierzyła 
na czas trwania umowy firma EKOM z Nysy ,a worki na odpady zebrane selektywnie zapewnia gmina 
Skoroszyce. 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 (zmieszane) odpady komunalne, 
2) Selektywnie zbierane: 

a) papier, metal i plastik czyli  odpady (tzw. „suche”) - worek żółty 
b) szkło – worek zielony w zabudowie jednorodzinnej 
c) szkło – pojemnik ogólnodostępny typu „DZWON” w zabudowie wielorodzinnej 
d) popiół - pojemnik 
e) odpady ulegające biodegradacji – w kompostownikach.    

    
2.Liczba mieszkańców Gminy Skoroszyce 



 
3 

 

 
Liczba mieszkańców gminy Skoroszyce na podstawie danych z ewidencji ludności według 

stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła6 178 mieszkańców. Systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi do końca 2017r. objętych zostało na podstawie złożonych deklaracji 3 
873mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zamieszkałych wynika ze stałego 
ewentualnie czasowego pobytu mieszkańców za granicą,przebywania  w innym miejscu faktycznego 
zamieszkania, pobyt na studiach, praca poza miejsce zamieszkania.       

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady 
komunalne łącznie do końca 2017 r. złożyło 102właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,  
1 Spółdzielnia Mieszkaniowa, 12 Wspólnot Mieszkaniowych oraz 1762właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że selektywny sposób gromadzenia odpadów 
komunalnych zadeklarowany został na91% nieruchomości ogółu złożonych deklaracji, 
 a  9% zdecydowało się nie segregować odpadów. 

 
 

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

 
Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 poddawane są procesom mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) . Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 
poddane zostały kompostowaniu. Odpady te, zgodnie z Wojewódzkim planem Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi przekazywane są do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa  
w Domaszkowicach. 
4.      Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 
i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania odebranych z terenu gminy. 
 

Rodzaj, masę i sposób zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy 
Skoroszyce  prezentuje poniższa tabela, sporządzona na podstawie rocznego sprawozdania Wójta  
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017. 

 

Lp. Rodzaj odpadu 

2017 r. 

Kod 
odpadu 

Ogółem rodzaje 
odpadu (Mg) w 
poszczególnych 
m-cach 

1. Zmieszane 20 03 01 691,9 

2. Suche 15 01 06 151,66 

3. Popiół 20 01 99 259,45 

4. Szkło 20 01 02 102,73 

  
odp.Kom. nie wym. w innych 
podgrupach 

20 03 99 19,64 

6. Wielogab. 20 03 07 29,35 

7. Op.pozost.subst.niebezp. 20 01 10 1,03 

9. Urządz .freon 20 01 23 0,85 

10. Zużyte urząd.elektryczne i elktr. 20 01 35 0,662 
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11. Zużyte inne niż wym. w 20 01 
21,20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 1,997 

12. Zużyte opony 16 01 03 1,31 

  Zmieszane odpady z betonu 17 01 07 62,19 

13. Gruz ceglany 17 01 02 49,18 

14. Tworzywa sztuczne 20 01 39 26,71 

15. Farby,tusze,kleje,lepiszcza 20 01 28 0,7 

16. Tekstylia 20 01 11 0,09 

17 Gleba 20 02 02 4,62 

18. Opakowania 15 01 10* 0,053 

19. Metale 20 01 40 0,38 

20. Oleje silnikowe 13 02 08* 0,04 

19. Papier i tektura -PSZOK 20 01 01 0,61 

  Ilość zebranych odpadów razem w 
Mg    1405,152 

 
 
5.Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów 
ulegających biodegradacji. 

 
Zgodnie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) Gmina Skoroszyce w 2017 r.  – 100 % (zgodnie z 
rocznym sprawozdaniem Wójta Gminy Skoroszyce z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2017 rok przekazanym do Marszałka Województwa Opolskiego i 
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) przy wymaganym 45% 

 
Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania – zgodnie z tabelą w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 r., poz. 2412):2017 r.  – 21 % (zgodnie z 
rocznym sprawozdaniem Wójta Gminy Skoroszyce z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2017 rok przekazanym do Marszałka Województwa Opolskiego i 
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) przy wymaganym 45% 

 
 
Gmina Skoroszyce w 2017 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 2017 r, wynosił 50%. 
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 Wymagane poziomy zagospodarowania odpadów komunalnych w 2017 roku zostały przez 
Gminę Skoroszyce osiągnięte. 
 

 
6.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
  
 W 2017 roku nie realizowano żadnych zadań  inwestycyjnych związanych  
z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W ramach opłaty uiszczonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  odbierane są 
nieodpłatnie odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Skoroszycach 
znajdującego się przy ulicy Nyskiej 11, tel. 77 4318397 
 

 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zbierane są odpady komunalne 
wymienione w Uchwale Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r.  
w sprawie określenia 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.  

 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:  
 

Poniedziałek  - od    9.00 do 17.00 
środa              - od 11.00 do 15.00 
piątek   - od  7.00 do 15.00 
 
 

 
7.Koszty obsługi systemu w zakresie gospodarowania odpadami za okres od 01 stycznia 2017 r. 
do31 grudnia 2017 r. 

 

Od 1stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina poniosła następujące koszty: 
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L
p
. 

Elementy składowe kosztów kwota 

1. Wynagrodzenie dla Firmy EKOM Sp. z o.o., w Nysie – za odbiór 
odpadów komunalnych 

473 279,04 zł 

2. Wynagrodzenie za zarządzanie PSZOK-iem  31 200,00  zł 
3. Pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi      146 786,55 zł 
4. Wpływy do budżetu na 31.12.2017 r. 635 273,16zł 
5. Przypis (na podstawie złożonych deklaracji)  na rok 2017 r. 632 488,00 zł 
 
Informacje dodatkowe: 
 
1. W 2017 roku  złożono 326 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi , są to  deklaracje złożone po raz pierwszy oraz deklaracje zmieniające. 
2. Ściągalność  bieżąca w 2017 roku wyniosła – 96 % . 

 
III. PODSUMOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

PROWADZONEGO NA TERENIE GMINY SKOROSZYCE 
 
Na terenie Gminy Skoroszyce od  dnia 1 lipca 2013 r. funkcjonuje system gospodarowania 

odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Gmina Skoroszyce podjęła wymagane przepisami prawa uchwały oraz przejęła wszystkie 
obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Około 98% właścicieli nieruchomości złożyło do Wójta Gminy Skoroszyce deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 91% zadeklarowało selektywne 
gromadzenie odpadów komunalnych. Gmina Skoroszyce osiągnęła wszystkie wymagane przepisami 
prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy składowania odpadów komunalnych. 

Od maja 2014 roku funkcjonuje na terenie gminy Skoroszyce Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych ( PSZOK ), usytuowany w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11 czynny trzy razy  
w tygodniu ( poniedziałek, środa i piątek).       

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, podejmowaniedziałań wzywających do 
uporządkowania właścicieli swoich nieruchomości. 

    
 
 

Opracowała: 
Grażyna Zawada 
 

Zatwierdził: 
 

Zastępca Wójta Gminy Skoroszyce 
           Bernard Rudkowski 
         


