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1. WSTĘP

Roczna  analiza  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  na  terenie  Miasta  i  Gminy

Staszów za 2014 rok została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ

wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami.

Analiza  ta  ma  zweryfikować  możliwości  techniczne  i  organizacyjne  gminy  w  zakresie

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,  odpadów zielonych oraz pozostałości  

z  sortowania,  a  także  potrzeb  inwestycyjnych,  kosztów  systemu  gospodarki  odpadami

komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli

nieruchomości,  którzy  nie  wykonują  obowiązków  określonych  w  ustawie,  a  także  ilości

odpadów  komunalnych  wytwarzanych  na  terenie  gminy,  a  w  szczególności  zmieszanych

odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów

przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy.  Głównym celem analizy jest

dostarczenie  niezbędnych  informacji  dla  stworzenia  efektywnego  systemu  gospodarki

odpadami komunalnymi.
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2. PODSTAWY PRAWNE

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

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399  z późn. zm.) gminy zobowiązane zostały

do  wykonywania  corocznie  analizy  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  na  swoim

terenie,  w celu  weryfikacji  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  gminy w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza swoim zakresem obejmuje:

a)  możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

b) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

c)  analizę  kosztów  poniesionych  w  związku  z  odbiorem,  odzyskiem,  recyklingiem  

i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych,

d) liczbę mieszkańców,

e) liczbę odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

f) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy

oraz  powstających  z   przetwarzania  odpadów  komunalnych  pozostałości  z  sortowania  

i  pozostałości  z mechaniczno – biologicznego przetwarzania  odpadów przeznaczonych  do

składowania.  

Głównym  celem  analizy  jest  dostarczenie  niezbędnych  informacji  dla  stworzenia

efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

System  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Staszów

funkcjonuje o następujące podstawy prawne:

*  Ustawa  z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  

(Dz. U. z 2013r. Poz. 1399 z późn. zm.).

*  Uchwała  Nr  XXXIII/320/12  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  28  grudnia  2012r.  

w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy

Staszów,

* Uchwała Nr XXXVII/357/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013 roku 

w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności,
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*  Uchwała  Nr  XLVIII/471/14  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  27  lutego  2014r.  

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXVII/357/13  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  

11  kwietnia  2013  roku  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej

pojemności,

*  Uchwała  Nr  XLVII/463/14  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  30  stycznia  2014r.  

w sprawie określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi,

* Uchwała Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, 

*  Uchwała  Nr  XL/399/13  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  25  czerwca  2013  roku  

 w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXVIII/370/13  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  

30  kwietnia  2013  roku  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

* Uchwała Nr XLVIII/473/ 14 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 27 lutego 2014 roku  

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXVIII/370/13  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  

30  kwietnia  2013  roku  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi,

*  Uchwała  Nr  XLVIII/472/14 Rady Miejskiej  w Staszowie  z  dnia  27  lutego  2014 roku  

w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłat  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Podejmując  wyżej  wymienione  uchwały,  Rada  Miejska  w  Staszowie  stworzyła  ramy

prawne dla  systemu  zbierania  i  odbierania  wszystkich  rodzajów odpadów komunalnych,  

w  tym  również  powstających  w  gospodarstwach  domowych  przeterminowanych  leków  

i  chemikaliów,  zużytych  baterii  i  akumulatorów,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  
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i  elektronicznego,  mebli  i  innych  odpadów  wielkogabarytowych  oraz  zużytych  opon  

i odpadów zielonych. Poprzez objęcie wszystkich mieszkańców zarówno zamieszkałych jaki 

i  niezamieszkałych  gminy  zorganizowanym  systemem  odbierania  wszystkich  rodzajów

odpadów  komunalnych  gmina  realizuje  swoje  obowiązki  ustawowe,  

w  szczególności  takie  jak  zapewnienie  warunków funkcjonowania  systemu  selektywnego

zbierania  i  odbierania  odpadów  komunalnych,  aby  możliwe:  ograniczanie  składowania

odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji,  wydzielenie  odpadów niebezpiecznych  

z odpadów komunalnych, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.

3. INSTALACJE DO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W celu  realizacji  polityki  ekologicznej  państwa  i  wdrażania  hierarchii  postępowania  

z  odpadami  oraz  zasady  bliskości,  a  także  utworzenia  zintegrowanej  sieci  instalacji

gospodarowania odpadami Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr XXI/360/12 

z  dnia  28  czerwca  2012r.  przyjął  „Plan  gospodarki  odpadami  dla  województwa

Świętokrzyskiego  na  lata  2012-2018”   W  Planie  uwzględniono  zrównoważony  rozwój,

bezpieczeństwo  ekologiczne  województwa,  a  także  szeroko  pojętą  ochronę  środowiska.

Dokonano  podziału  województwa  na  regiony  gospodarki  odpadami  komunalnymi.  

Zgodnie z tym podziałem Gmina Staszów znalazła się w Regionie 5. W regionie 5 odpady

komunalne,  pozostałości  z  sortowania  oraz  pozostałości  z  procesu  mechaniczno  -

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile przeznaczone są do składowania, 

a także odpady zielone obecnie trafiają do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

w msc. Rzędów gmina Tuczępy. Zakład został uruchomiony w miesiącu lipcu 2014 roku.  

Do tego czasu odpady trafiały do zastępczej regionalnej instalacji ul. Pocieszka w Staszowie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2, ppkt a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach, gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub

wspólnych  z  innymi  gminami  regionalnych  instalacji  do  przetwarzania  odpadów

komunalnych.  Gmina  Staszów  wspólnie  z  18  innymi  gminami  (Gmina  Bejsce  ,  Gmina

Czarnocin, Gmina Kazimierza Wielka, Gmina Kije, Gmina Łubnice, Gmina Nowy Korczyn,

Gmina  Oleśnica,  Gmina  Opatowiec,  Gmina  Pacanów,  Gmina  Pińczów,  Gmina  Połaniec,

Gmina  Raków, Gmina  Rytwiany,  Gmina  Solec  -Zdrój,  Gmina  Staszów,  Gmina  Szydłów,

Gmina  Tuczępy,  Gmina  Wiślica)   jest  udziałowcem  Zakładu  Gospodarki  Odpadami

Komunalnymi  w  Rzędowie  (ZGOK).  Zakład  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  

w Rzędowie przygotowany jest do przejęcia rocznie ok. 25 tys. Mg odpadów komunalnych.

Jak  wynika  ze  wstępnych  założeń  ZGOK  w  Rzędowie  zabezpieczy  dla  18  gmin

zagospodarowanie odpadów na co najmniej do roku 2023 w sposób zgodny z wymogami
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ochrony  środowiska  z  zachowaniem  przepisów  prawa  i  zapisów  przedmiotowych

dokumentów strategicznych na poziomie kraju i UE.

4. DZIAŁANIA GMINY STASZÓW ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM USTAWY 

Z DNIA  13  WRZEŚNIA 1996  R.  O  UTRZYMANIU CZYSTOŚCI  I  PORZĄDKU  

W GMINACH.

Nowy system obejmuje wytwórców odpadów komunalnych:

-  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  –  na  mocy  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  

i porządku w gminach

- właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – na mocy uchwały Rady Miejskiej.

 W  drodze  przetargu  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu

Miasta i Gminy Staszów została wyłoniona firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. Gminy z o. o.  w Staszowie, która od 2 lipca 2013 r. do 31.12.2014r.  

na mocy umowy świadczyła usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Staszów.

Głównym  założeniem  wprowadzonej  ustawy  było  zmniejszenie  ilości  wytwarzanych

odpadów u źródła i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. 

W  pojemniki  i  worki  na  odpady  zmieszane  właściciele  nieruchomości  w  zabudowie

jednorodzinnej na teranie miasta i gminy muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie, worki

na  odpady  zebrane  selektywnie  zapewnia  Wykonawca  tj.  PGKIM  Sp.  Gminy  z  o.  o.  

w Staszowie w ramach umowy. Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu odpadów przez

właścicieli  nieruchomości  w  określonych  frakcjach,  co  ułatwia  dalsze  przetwarzanie

odpadów.

Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie „u źródła”:

- papier, tektura i tekstylia

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale

- szkło

- odpady zielone,

- odpady wielomateriałowe.

W  związku  z  potrzebą  wywiązania  się  z  ustawowego  obowiązku  utworzenia  Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zrealizowano utworzenie punktu przez podmiot

wyłoniony w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej

Sp. Gminy z o. o.  Punkt  położony jest w miejscowości Staszów, ul. Wojska Polskiego 3. 
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W celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina

Staszów z udziałem swoich pracowników przeprowadziła cykl szkoleń mieszkańców miasta

i gminy Staszów informując o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Głównym  założeniem  szkoleń  było  m.  in.  informowanie  mieszkańców  o  konieczności

składania  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  

oraz w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,  w szczególności  

w  zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych.  Ponadto  Gmina  Staszów

przygotowała  ulotki  informujące  mieszkańców  o  zmianach  jakie  czekały  mieszkańców  

po wejściu w życie od 1 lipca 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

5.  MOŻLIWOŚCI  PRZETWARZANIA  ZMIESZANYCH  ODPADÓW

KOMUNALNYCH,  ODPADÓW  ZIELONYCH  ORAZ  POZOSTAŁOŚCI  

Z  SORTOWANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  PRZEZNACZONYCH  

DO SKŁADOWANIA W 2014 ROKU.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie rozumie się

procesy  odzysku  lub  unieszkodliwiania,  w  tym  przygotowanie  poprzedzające  odzysk  

lub unieszkodliwianie.

Możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  związane  są  z  ich

zagospodarowaniem  w  poszczególnych  instalacjach  do  odzysku  (głównie  instalacje

mechaniczno  -  biologiczne  przetwarzania  odpadów  komunalnych)  lub  unieszkodliwiania

(głównie składowanie odpadów na składowiskach).
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Tabela. 1 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (200301) w poszczególnych

kwartałach 2014 roku.

Kwartał

2014 roku

Nazwa i adres instalacji, do której

zostały przekazane odpady

komunalne

Kod odebranych

odpadów

komunalnych

Masa

odebranych

odpadów

komunalnych

(Mg)

Sposób

zagospodarowania

odebranych

odpadów

komunalnych

I Kwartał
Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. Gminy z o. o.  w Staszowie

200301 355,9 R12

II Kwartał
Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. Gminy z o. o.  w Staszowie

200301 421,5 R12

III Kwartał

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. Gminy z o. o.  w Staszowie

200301 82,9 R12

Zakład Gospodarowania

Odpadami Komunalnymi 

Sp. z o. o. w  Rzędowie 

200301 531,2 R12

IV Kwartał
Zakład Gospodarowania

Odpadami Komunalnymi Sp. z o.

o. w Rzędowie 

200301 718,0 R12

Razem
200301 2109,5 R12

R12 –  procesy  odzysku  (wymiana  odpadów  w celu  poddania  któremukolwiek  z  działań

wymienionych w punktach od R1 do R11).
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Tabela. 2 

Ilości odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno – biologicznym przetwarzaniu

(MBR) w RIPOK w Rzędowie w poszczególnych kwartałach.

Kwartał 2014 roku Masa odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych

po mechaniczno – biologicznym

przetwarzaniu (MBR) 

(Mg)

I kwartał 0

II kwartał 0

III kwartał 226,4

IV kwartał 277,4

6.  ILOŚCI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  WYTWORZONYCH  NA  TERENIE

MIASTA I GMINY STASZÓW W 2014 R.

Tabela 1.

Masa odpadów komunalnych  wytwarzanych  i  odebranych  w 2014 roku z terenu Miasta  

i Gminy Staszów.

Kwartał 2013 roku
Kod odebranych

odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych

(Mg)
I Kwartał

200301 Zmieszane odpady komunalne 355,9

200132
Leki inne niż wymienione w

200131
0,1

150101
Opakowania z papieru 

i tektury
3,3

150102
Opakowania z tworzyw

sztucznych
3,4

150106
Zmieszane odpady

opakowaniowe
69,5

150107 Opakowania ze szkła 17,2
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170101
Odpady z betonu oraz gruz

betonowy
 z rozbiórek i remontów

37,1

170102 Gruz ceglany 3,4

170107

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych

materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia

35,6

II Kwartał

200301 Zmieszane odpady komunalne 421,5

170101
Odpady z betonu oraz gruz

betonowy
 z rozbiórek i remontów

17,1

170102 Gruz ceglany 9,1

170103
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów

wyposażenia
13,4

170107

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych

materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia

21,7

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 3,4

200132 Leki inne niż wymienione w
200131

0,2

150101 Opakowania z papieru 
i tektury

10,4

150102 Opakowania z tworzyw
sztucznych

13,3

150107 Opakowania ze szkła 58,3

III Kwartał 200301 Zmieszane odpady komunalne 614,1

200132 Leki inne niż wymienione w
200131

0,1

200203 Inne odpady nieulegające
biodegradacji

188,1

170101 Odpady z betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i

remontów

47,8

170102 Gruz ceglany 20,0

170103 Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów

wyposażenia

19,2

170107 Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych

materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia

59,7

150102 Opakowania z tworzyw
sztucznych

3,8

150101 Opakowania z papieru 0,6
150107 Opakowania ze szkła 13,7
200101 Papier i tektura 4,3
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200102 szkło 22,5
200139 Tworzywa sztuczne 27,6
200307 Odpady wielkogabarytowe 3,9

IV kwartał

200301 Zmieszane odpady komunalne 718,0
170101 Odpady z betonu oraz gruz

betonowy z rozbiórek i
remontów

25,7

170102 Gruz ceglany 45,8
170103 Odpady innych materiałów

ceramicznych i elementów
wyposażenia

34,6

170107 Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych

materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia

9,5

170504 Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niż wymienione

w 170503

2,2

200203 Inne odpady nieulegające
biodegradacji

205,1

200132 Leki inne niż 
wymienione w 200131

0,1

200307 Odpady wielkogabarytowe 6,6
150102 Opakowania z tworzyw

sztucznych 
1,0

150107 Opakowania ze szkła 2,3
200102 Szkło 40,3
200139 Tworzywa sztuczne 29,5
200101 Papier i tektura 9,5

Największy  strumień  odpadów  wytworzonych  przez  właścicieli  nieruchomości

zamieszkałych  i  niezamieszkałych  stanowią  w  dalszym  stopniu  odpady  komunalne

zmieszane. Ich odpowiednie zagospodarowanie jest więc jednym z największych problemów.

Wymaga  on  zrozumienia  oraz  zgodnego,  spójnego  i  kompleksowego  działania  zarówno

gminy jaki mieszkańców.

7.  OSIĄGNIĘTE  POZIOMY  RECYKLINGU,  PRZYGOTOWANIA  

DO PONOWNEGO  UŻYCIA  I  ODZYSKU  INNYMI  METODAMI  NIEKTÓRYCH

FRAKCJI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ORAZ  OGRANICZENIE

SKŁADOWANIA ILOŚCI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI.

   Zgodnie z zapisami art.  3b ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości  

i  porządku  w  gminach,   gminy  obowiązane  są  do  osiągnięcia  poziomów  recyklingu,

przygotowania  do  ponownego  użycia   i  odzysku  innymi  metodami  niektórych  frakcji

odpadów komunalnych.
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Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  25  maja  2012r.  w  sprawie

poziomów  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji

przekazywanych  do  składowania  oraz  sposobu  obliczania  poziomu  ograniczenia  masy

odpadów  (Dz.U.  z  2012r.  Poz.  676),   określa  poziomy  ograniczenia  masy  odpadów

komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  w  stosunku  

do masy tych odpadów wytworzonych 1995r. Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku

2014 wynosi 50 %. Gmina Staszów osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości  28,78%

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania w roku 2014 został osiągnięty.

    Zgodnie  z Rozporządzeniem 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  Staszów

osiągnęła 28,69 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,

tworzyw  sztucznych  i  szkła,  liczony  łącznie  dla  wszystkich  podanych  frakcji  odpadów

komunalnych. Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2014 r.  wynosi

14%,  wobec  powyższego  Gmina  Staszów  osiągając  wynik  28,69 % wywiązała  się  

z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.

    Gmina Staszów w roku 2014  osiągnęła 100 %  poziom recyklingu, przygotowania do

ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  odpadów budowlanych  i  rozbiórkowych.

Osiągnęła tym samym wymagany poziom, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), który w roku 2014 wynosił 38 % dla

odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
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8.  KOSZTY  FUNKCJONOWANIA  SYSTEMU  GOSPODARKI  ODPADAMI

KOMUNALNYMI   W  GMINIE  STASZÓW  ZA  OKRES  OD  01.01.2014  R.  

DO 31.12.2014 R. 

Zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  właściciele

nieruchomości zobowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.   Zgodnie z art  6r ust.  1  ww. ustawy opłata  za gospodarowanie odpadami

stanowi dochód gminy.  Natomiast zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach z pobranych opłat gmina zobowiązana jest pokryć koszty związane  

z funkcjonowaniem systemu, które obejmują:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługę administracyjną tego systemu;

4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu poniesione przez Gminę Staszów 

w 2014 r. wynosiły: 

1 104 000,00 zł (od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.) odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych ;

168 695,30 zł koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu .

9. LICZBA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY STASZÓW

Liczba mieszkańców w Gminie Staszów według ewidencji ludności na 31.12.2014r. wynosiła

26579,  w  tym  miasto  –  15464  mieszkańców  i  wieś  –  11115  mieszkańców.  

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych 

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Staszów,  ujętych  zostało  20126  mieszkańców.  

Rożnica 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 wykonywaną pracę przebywają poza

terenem Gminy.  Na bieżąco prowadzone są działania  mające  na  celu weryfikację  danych

zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.
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10.  POTRZEBY  INWESTYCYJNE  ZWIĄZANE  Z  GOSPODAROWANIEM

ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim rozbudowy

systemu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  a  w  szczególności  zakupu

pojemników do segregacji odpadów komunalnych. Inwestycja ta umożliwiłaby podniesienie

poziomu  segregacji  „u  źródła”  a  tym samym  przyczyniłaby  się  do  osiągnięcia  wyższych

poziomów recyklingu  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia  29  maja  

2012 r.  w sprawie  poziomów recyklingu,  przygotowania  do  ponownego użycia  i  odzysku

innymi metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).

Na terenie miasta i gminy Staszów   sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych

następuje:

- „u źródła” – bezpośrednio na terenie nieruchomości,

- w poj. typu „dzwon” selektywnej zbiórki odpadów komunalnych rozstawionych na terenie

miasta i gminy Staszów;

- w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na

terenie  gminy  został  utworzony  punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  -

PSZOK  utworzony  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  

Sp. Gminy z o. o. z siedzibą w Staszowie ul. Wojska Polskiego 3.

Zebrane  odpady  komunalne  z  terenu  Gminy  przyjmowane  są  nieodpłatnie  od  właścicieli

nieruchomości  w  PSZOK.  Mieszkańcy  samodzielnie  dostarczają  odpady  do  punktu

selektywnej  zbiórki  odpadów   komunalnych.  W  PSZOK  zbierane  są  odpady  komunalne

wymienione  w uchwale Rady Miejskiej  w Staszowie w sprawie  szczegółowego sposobu  

i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbioru  odpadów  komunalnych  od  właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt selektywnej zbiórki

odpadów świadczy usługi w dniach i godzinach uzgodnionych przez gminę z przedsiębiorcą

prowadzącym punkt.
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11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.

Roczna analiza  stanu gospodarki  odpadami  komunalnymi  na terenie  Gminy Staszów

za  2014  rok  została  opracowana  w  celu  weryfikacji  możliwości  technicznych  

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  Analiza ta

ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości

objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim

dostarczyć  niezbędnych informacji  dla stworzenia najbardziej  efektywnego ekonomicznie

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Podsumowując  rok  2014  można  stwierdzić,  że  to  rok  przełomowy  w  systemie

gospodarki  odpadami  komunalnymi.  Ustawa  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu

czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele zmian od 1 lipca 2013 r. na terenie

Miasta  i  Gminy  Staszów  dotyczących  przede  wszystkim  selektywnej  zbiórki  odpadów

komunalnych.  Utworzono  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych,

umożliwiono mieszkańcom bezpośrednio na terenie nieruchomości segregowanie odpadów

– „u źródła”. 

Zadaniem dla Gminy Staszów na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców

gminy  w  zakresie  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  celu  ograniczenia  ilości

wytwarzanych  odpadów  komunalnych  oraz  racjonalnego  segregowania  odpadów

komunalnych w celu osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
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