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1. Uwarunkowania formalno- prawne 

 

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

w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy zostały zobowiązane do corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami na swoim terenie w celu weryfikacji możliwości technicznych  i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Przedmiotowa analiza ma na celu zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne w zakresie 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania.   

Niniejsza analiza dotyczy roku 2014. Do 30 kwietnia 2013r. mieszkańcy Gminy Poczesna mieli 

obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprzedni 

system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonował na zasadzie rozliczeń indywidualnych 

pomiędzy wytwórcą odpadów a odbiorcą (firmą wywozową). 

 

2. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego na lata 2014 

 

 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właściciel każdej nieruchomości 

na której zamieszkują mieszkańcy ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

Osiągnieciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) odpowiednich poziomów 

recyklingu : 

 przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, 

 przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,  

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych                               

do składowania: 

- do dnia 26 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania , 

- do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995r.  

- organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                     

na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.   

- podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi , w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

 

 

 



 

3. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do: 

- przekazywania odbieranych 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 kwartalnych sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości. 

Gmina Poczesna zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego została 

zakwalifikowana do Regionu I. W Regionie I funkcjonują dwie instalację o statusie regionalnej 

instalacji: 

1. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  w Sobuczynie  ul. Konwaliowa 1, 

2. PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa                               

ul. Przemysłowa 7.    

4. Informacja o miejscach zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych                                 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna w 2013r.  

 

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Poczesna jest firma: Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” 

Bożena Strach i Waldemar Strach Sp. J . ul. Spółdzielcza 1/1 42-274 Konopiska. 

2. Odpady komunalne z terenu Gminy Poczesna zagospodarowane zostały w następujących 

 instalacjach:  

 zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 – zostały przekazane do Sortowni odpadów 

komunalnych PZOM Waldemar Strach  ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska. 

 odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 poddane zostały kompostowaniu                              

w Kompostowni pryzmowej PZOM Waldemar Strach ul. Przemysłowa 7 Konopiska. 

 Odpady o kodzie 19 12 12 zostały zagospodarowane na Składowisku w Lipiu Śląskim ITOŚ                       

Sp. z o.o. ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie. 

 

5. Informacja o miejscach zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych                                 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna w 2014r.  

 

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poczesna 

jest firma: Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Bożena 

Strach i Waldemar Strach Sp. J . ul. Spółdzielcza 1/1 42-274 Konopiska.  

2. Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych:  



 zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 - Instalacja MBP PZOM Waldemar Strach 

Konopiska ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska .  

3. Miejsce zagospodarowania odpadów zielonych:  

 odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 oraz odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji o kodzie 20 01 08 zostały poddane kompostowaniu w kompostowni pryzmowej 

PZOM Waldemar Strach ul. Przemysłowa 7 Konopiska, 42-274 Konopiska . 

 Odpady o kodzie 19 12 12 zostały zagospodarowane na Składowisku w Lipiu Śląskim ITOŚ                  

Sp. z o.o. ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie. 

 

6. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych 

Segregacji podlegały: 

1) papier – w workach  w kolorze niebieskim i pojemnikach;  

2) szkło – w workach w kolorze zielonym  i pojemnikach;  

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – w workach w kolorze żółtym 

 i pojemnikach;  

4) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone – w workach w kolorze brązowym i pojemnikach. 

 

Ponadto w 2014r. na terenie Gminy Poczesna odbył się 2 razy wywóz z przed posesji  zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. W wyznaczonych aptekach                     

oraz placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy odbierane były przeterminowane leki 

oraz zużyte baterię. 

 

7. Zmiany, jakie nastąpiły po 1 lipca 2013r. w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie    

Gminy Poczesna. 

 Od 1 lipca 2013r. gmina zobowiązana była objąć wszystkich właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z jej terenu systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie ze złożonymi 

deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znaczna większość 

mieszkańców Gminy Poczesna zdecydowała się segregować odpady.      

 Od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.  11028 mieszkańców segregowało odpady, a 516 mieszkańców 

oddawało odpady w sposób niesegregowany.  

 W 2014r. 10818 mieszkańców segregowało odpady, a 654  mieszkańców oddawało odpady w 

sposób niesegregowany.    

 Gmina Poczesna zorganizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                         

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna. Firmą wyłonioną w drodze przetargu została 

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar 

Strach Sp. J .ul. Spółdzielcza 1/1 Konopiska , 42-274 Konopiska.  Ponadto Urząd Gminy wprowadził 

program komputerowy, aby usprawnić obsługę administracyjną systemu.     

 Na stronie internetowej www.poczesna.pl w zakładce Odpady zamieszczone są szczegółowe 

informację o : obowiązkach mieszkańców wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                     

http://www.poczesna.pl/


w gminach, wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, harmonogramie wywozu 

odpadów komunalnych, podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Poczesna, 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Poczesna, podmiotach wpisanych do rejestru 

działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Poczesna, 

poziomach recyklingu osiągniętych przez gminę, informacja o miejscach zagospodarowania zebranych 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Poczesna. Dodatkowo zachęcamy mieszkańców Gminy Poczesna 

do kompostowania odpadów, ponieważ dzięki temu zmniejsza się ilość śmieci, wyrzucanych do kosza  i jest 

oznaką dbałości o środowisko. 

 

8.  Ilość odpadów komunalnych wytworzonych z terenu Gminy Poczesna. 

W 2013r. odebrano 2378,64 Mg odpadów zmieszanych, natomiast łączna masa odpadów papieru, 

metalu, tworzy sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców 

odpadów komunalnych wyniosła 288,04 Mg. 

W 2014r. odebrano 3066,06 Mg odpadów zmieszanych, natomiast łączna masa odpadów papieru, 

metalu, tworzy sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców 

odpadów komunalnych wyniosła 328,79 Mg. 

Dane przedstawione powyżej wynikają z przedłożonych przez przedsiębiorców świadczących usługę 

odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Poczesna kwartalnych sprawozdań. 

 

9. Koszty poniesione w  związku z odbieranie, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych. 

 

 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  i unieszkodliwianiem 

 odpadów komunalnych  od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. wyniosły 243 838,41 zł .   

 Ponadto należy uwzględnić również koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi – koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników 

związanych z obsługą systemu, zakup materiałów biurowych, druk deklaracji i książeczki opłat, zakup 

licencji do programu obsługującego nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Poczesna itp.).  

 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych za rok 2014r. wyniosły 672 420, 55 zł.  

 Ponadto należy uwzględnić również koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi – koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników 

związanych z obsługą systemu, zakup materiałów biurowych, druk deklaracji i książeczki opłat, zakup 

licencji do programu obsługującego nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Poczesna itp.).  

 

http://poczesna.pl/dokumenty/smieci/odpady/infor.pdf
http://poczesna.pl/dokumenty/smieci/odpady/infor.pdf


 

 

 

10. Osiągnięte poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Poczesna 2014r. 

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów 

określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. 

odpowiednich poziomów:  

• w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;  

• w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – poziomu 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych dla kolejnych lat określone zostały poziomy recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami:  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]    

                                     2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło                        10     12      14      16     18     20     30       40     50  

W 2014r. Gmina Poczesna osiągnęła poziom 27,38 %, przy minimalnym poziomie na 2014r., który wynosił 

14 %.  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]  

                           2012 2013 2014   2015    2016    2017   2018  2019 2020  

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane  30  36   38  40   42    45   50   60  70                                          

i rozbiórkowe  

W 2014r. Gmina Poczesna osiągnęła poziom 50 %, przy minimalnym poziomie na 2014r., który wynosił                  

38 %.  

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Poczesna 2013r. 

 Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów 

odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                        

w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 

2020 r. odpowiednich poziomów: 

• w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła – poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 

50% wagowo; 



• w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – 

poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co 

najmniej 70% wagowo. 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych dla kolejnych lat określone zostały 

poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

                                     2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło                        10     12      14      16     18     20     30       40     50  

W 2013r. Gmina Poczesna osiągnęła poziom 25,38 %, przy minimalnym poziomie na 2014r., który wynosił 

12 %.  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 

 

            2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych 75       50     50    50     45    45      40     40     40 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.[%] 

 

W 2013 r. Gmina Poczesna osiągnęła poziom 33% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poczesna za rok 2013, 2014 

została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również dostarczyć informacji o liczbie 

mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów oraz liczbie mieszkańców, którzy zadeklarowali,  

że nie będą gromadzić odpadów w sposób selektywny.  

Od lipca 2013 r. właściciele nieruchomości wnoszą opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

do Gminy na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów została zawarta pomiędzy Gminą Poczesna,                     

a podmiotem świadczącym usługę tj. Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości                        

„EKO-SYSTEM”   Bożena Strach i Waldemar Strach Sp. J.  

Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że system gospodarki odpadami komunalnymi                              

na terenie gminy Poczesna funkcjonuje prawidłowo. System ten działa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Gmina Poczesna wywiązuje się z obowiązku narzuconego na gminę ustawowo osiągając wymagany 

prawem poziom recyklingu. Osiąga wysoki poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy.  

 Zadaniem dla Gminy Poczesna jest dalsze uświadamianie mieszkańcom gminy w zakresie gospodarki 

opadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz sortowanie 

odpadów w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów.  

 

 

Sporządziła: 

Magdalena Tomczyk 


