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I. Wstęp 

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg 

nowych obowiązków dla gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, 

co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odbieranie  

i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami 

komunalnymi, gmina przejęła obowiązki zbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych i dzięki temu uzyskała możliwość gospodarowania odpadami na swoim terenie. 

W związku z tym, każda gmina zobowiązana została do zorganizowania przetargu na 

odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, mając na uwadze dotychczasowy system 

gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami 

miejscowymi. 

 

1. Cel opracowania 

 

Celem niniejszej analizy jest ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy 

Stopnica w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Podstawą sporządzenia niniejszej analizy jest 

obowiązek wynikający 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 2017r., poz. 1289 z póź. zm.).  

Zakres analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy obejmuje: 

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2017r, 

 potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

 koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

 liczbę mieszkańców w 2017r,  

 liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy w 2017r, o której mowa  

w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w imieniu których 

gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,  

 ilość odpadów komunalnych odebranych z  terenu gminy,  

 ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu 

gminy oraz powstających z przetwarzania pozostałości z sortowania  i pozostałości  
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z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania odbieranych z terenu Gminy Stopnica. 

 

 Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem Burmistrza  

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 

sporządzonym na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 w/w ustawy, celem jego przedłożenia 

Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska  

w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

Zgodnie z art. 9q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach wójt sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która na 

podstawie ust. 3 w/w artykułu podlega publicznemu udostępnieniu na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej urzędu gminy. 

 

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 

2.1. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2012-2018 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2012-2018” przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami  

w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

Głównym celem wprowadzonych zmian do obecnie funkcjonującego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim jest: 

 dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do wymagań Unii Europejskiej 

 prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji 

 zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk” oraz ich likwidacja 

 zmniejszenie masy odpadów kierowanych na składowiska odpadów komunalnych 

 zapewnienie sieci instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych 

Przyjęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Świętokrzyskiego 

strategia postępowania z odpadami oraz cele krótko i długoterminowe wynika z przepisów 

unijnych i określonych w prawie krajowym wymagań odnośnie nowego systemu gospodarki 

odpadami.  

W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada 

obowiązek ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
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właścicieli każdej zamieszkałej nieruchomości. Zmiany w obowiązującym systemie 

gospodarowania odpadami polegają na osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c 

znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) odpowiednich poziomów: 

 osiągnięcie 50% wagowo poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,  

 osiągnięcie 70% wagowo poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

 i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych,  

 ograniczenia do dnia 16 lipca 2020 r. masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35% wagowo 

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,  

 edukowaniu ekologicznym w zakresie właściwego postępowania z odpadami oraz zasad  

i efektów funkcjonujących w gminach systemów gospodarki odpadami, 

 rozwijanie selektywnego zbierania odpadów,  

 kierowanie odpadów do zagospodarowania do innych instalacji niż składowiska odpadów  

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do: 

 przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku  

i 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 gminy, półrocznych sprawozdań w terminie do 

końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy sprawozdanie.  

Gmina Stopnica zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Świętokrzyskiego została zakwalifikowana do V Regionu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi. 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego przewiduje 

w regionie południowym: 

 Instalację zlokalizowaną w miejscowości Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  
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i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości 

lub w części do odzysku (MBP),  

 Instalację zlokalizowaną w miejscowości Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, do 

przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w odrębnych 

przepisach lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego 

do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach,  

 Instalację zlokalizowaną w miejscowości Grzybów, 28-200 Staszów - do składowania 

odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz z pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 

15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

2.2. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r wprowadzająca nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi zobligowała gminy do ujednolicenia aktów prawa 

miejscowego. W 2017 roku gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Stopnica funkcjonowało na podstawie przyjętych rozwiązań organizacyjnych oraz 

technicznych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy 

Stopnica, stanowiącym akt prawa miejscowego. 

 

Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem zakres merytoryczny uchwały nr XV/24/2016  z 

dnia 30 czerwca 2016r oraz uchwały Nr XXIII/25/2017 z dn. 31.05.2017 Rady Miejskiej w 

Stopnicy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stopnica, 

obejmuje następujące zadania: 

 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

 Rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych; 

 Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
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 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

 Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej;  

 Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzania. 

 Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami  

PODSTAWOWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU UTRZYMANIA 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STOPNICA 

 

Właściciele nieruchomości muszą zapewniać utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez: 

1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia, służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym;  

2. prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących 

strumieni odpadów komunalnych: 

a) odpady surowcowe - (frakcja sucha):  

- papier i tektura,  

- szkło,  

- tworzywa sztuczne (plastik),  

- metale,  

- opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku, sokach itp.  

b) frakcja mokra – odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji (substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych, 

organiczne odpady kuchenne, odpady z pielęgnacji przydomowych ogródków, itp.), 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) meble i odpady wielkogabarytowe, 

e) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

f) zużyte opony, 

g) przeterminowane leki, 

h) baterie i akumulatory, 
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i) chemikalia. 

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w gminie Stopnica to: 

 Kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l 

 Pojemniki na odpady komunalne 80 l,110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 

 Worki na odpady o pojemności 80 l, 110 l, 120 l,  

 Pojemniki na odpady o pojemności od 5 do 10 m3, 

 Pojemniki na przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory,  

 Pojemniki typu e-box na mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

3. W celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno – higienicznego częstotliwość 

usuwania stałych odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Stopnica 

przedstawia się następująco: 

A. Zmieszane odpady komunalne 

 W okresie od kwietnia do października odpady komunalne odbierane są: 

 w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

 w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, 

 w zabudowie jednorodzinnej na terenie pozostałych miejscowości gminy – 

nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie 

 z koszy ulicznych – w miarę potrzeb 

 W okresie od listopada do marca odbierane są: 

 w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

 w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

 z koszy ulicznych – w miarę potrzeb 

 

B. Segregowane odpady komunalne 

 Frakcja sucha 

 W zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie 

 W zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na osiem tygodni 

 Frakcja mokra – odpady we własnym zakresie i na własne potrzeby należy 

poddać procesowi kompostowania w przydomowym kompostowniku lub 

oddać do pojemnika na odpady ulegające biodegradacji zlokalizowanym w 

PSZOK-u.  
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Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający 

obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania 

odpadów na ziemię. 

 

 

2.3. Uwarunkowania formalno – prawne 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stopnica w 2017 r. została 

opracowana zgodnie z obowiązującymi w roku analizowanym aktami prawnymi.  

 

 Uchwała nr XV/24/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016 oraz 

uchwała Nr XXIII/25/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica 

 Uchwała Nr XV/28/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

 Uchwała Nr XV/25/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Uchwała Nr XV/26/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stopnica, 

 Uchwała Nr XV/27/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty 

 Uchwała nr XX/79/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Stopnica. 
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W drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta 

i Gminy Stopnica została wyłoniona firma TRANS-BUD, która od 01.01.2017 r. na mocy 

umowy Nr 61/2016 z dnia 31.08.2016 r. świadczy usługę odbierania odpadów komunalnych 

od mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Stopnica. Przedmiot zamówienia obejmuje 

świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica, na 

których powstają odpady komunalne wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w kolorowe 

worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami prawa miejscowego. Umowa została 

zawarta na okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

W pojemniki na odpady zmieszane właściciele nieruchomości muszą zaopatrzyć się we 

własnym zakresie. 

Głównym założeniem wprowadzonej ustawy było zmniejszenie ilości wytwarzanych 

odpadów u źródła i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.  

Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu odpadów przez właścicieli nieruchomości  

w określonych frakcjach, co ułatwia dalsze przetwarzanie odpadów. 

Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie „u źródła”: 

- papier i tektura (worek koloru niebieskiego), 

- szkło (worek koloru zielonego), 

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (worek koloru żółtego). 

W związku z potrzebą wywiązania się z ustawowego obowiązku utworzenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzono punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w miejscowości Wolica 52a. 

Do PSZOK dostarczane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: 

- baterie i akumulatory, 

- chemikalia, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- opony. 

W analizowanym okresie firma TRANS – BUD Marcin Grzyb przeprowadziła 

również objazdową zbiórkę elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka odbyła się 

w dniach 2, 8,23,28,30 września 2017 r. i objęła wszystkie miejscowości Gminy Stopnica.  

 

Stawki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stopnica: 

- 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 
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- 4,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

II. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania 

        

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez 

przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie 

poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.  

W myśl art. 9e. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania, wyłącznie do regionalnych instalacji do przekształcania odpadów 

komunalnych. Zgodnie z zasadą bliskości z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady 

zielone, były przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym 

zostały wytworzone. 

W 2017 roku wszystkie zmieszane odpady komunalne odebrane z nieruchomości 

zamieszkałych zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 

na lata 2012-2018” przekazywane były do instalacji mechaniczno - biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej w Rzędowie. Instalacja, pod którą 

podlega Gmina Stopnica, posiada status RIPOK-u. Jej łączna  moc przerobowa wynosi dla 

części mechanicznej 30 000 Mg/rok, a dla części biologicznej 12 000 Mg/rok, co wystarcza 

do obsługi wszystkich gmin Regionu Południowego.  

III. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami wynikają z potrzeby 

doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stopnica, 

głównie w sferze selektywnej zbiórki odpadów, prawidłowej segregacji odpadów oraz 

organizacji miejsc zbierania odpadów komunalnych.  
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IV. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

 

Na koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Gminie Stopnica składają się koszty ponoszone za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych, funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie miasta oraz koszty administracyjne. 

Koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych ze 

wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Stopnica wynosiły 

208 980,00 zł.  

 

V. Liczba mieszkańców Gminy Stopnica. 

Na terenie Gminy Stopnica na dzień 31.12.2017 r. zameldowanych było 7688 

mieszkańców, natomiast liczba mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy Stopnica 

zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi to 7533 osoby. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że 

wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. 

Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na 

wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. 

 

VI.  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 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

w corocznej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, powinna 

zostać dokonana analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których 

mowa w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, że właściciel 

nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami u.c.p.g. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica wszczyna postępowanie 

administracyjne w przedmiotowej sprawie. 

W 2017 r. nie ujawniono właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której 

mowa w art. 6. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stopnica za rok 2017 
 

13 

 

 

VII. Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Stopnica w 2017 roku 

Ilość odpadów komunalnych została ustalona na podstawie sprawozdań podmiotów 

odbierających odpady komunalne oraz według rocznego sprawozdania Burmistrza z realizacji 

zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r. Wśród całej ilości odpadów 

komunalnych odebranych z obszaru Gminy Stopnica w 2017 r. największą część stanowią 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 426,1 Mg, co stanowi 65% masy 

wszystkich odpadów. 

Tabela 1. Masa odpadów komunalnych odebranych w 2017 roku z terenu Gminy Stopnica.  

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych (Mg) 

20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 426,1 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13,27 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 18,32 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 117,77 

15 01 07 Opakowania ze szkła 49,1 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 
0,51 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 32,8 

 

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA W 

STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 R. [%] 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dopuszczalny poziom masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 

stosunku do masy tych odpadów 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 
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wytworzonych w 1995 r. 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w roku 2017 na terenie Gminy Stopnica został osiągnięty i 

wyniósł 5,23% 

 

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I 

ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami [%] 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papier, metal, 

tworzywa 

sztuczne, szkło 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2017 na terenie Gminy 

Stopnicy został osiągnięty i wyniósł 26,07% 

 


