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1.Cel przygotowania Analizy. 

 

Obowiązek sporządzenia rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, 

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

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). W myśl przywołanego przepisu wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta sporządza niniejszą analizę, podając ją do publicznej 

wiadomości przez umieszczenie na biuletynie informacji publicznej. Roczna analiza stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikację możliwości technicznych  

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Zgodnie z art. 9tb, ust. 1 przywołanego powyżej przepisu Analiza stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi swoim zakresem obejmuje: 

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,  

potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

liczbę mieszkańców,  

liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy  

ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,  

ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

2.Podstawa prawna sporządzenia Analizy. 

 

Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terEnie Gminy Krapkowice to: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 1399 ze zm.); 

Uchwała Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

3 października 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Krapkowice zmieniona Uchwałą Nr XXIX/463/2014 Rady Miejskiej w 

Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/354/2013 

Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, 

Uchwała Nr XXII/355/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

3 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty; 

Uchwała Nr XXII/356/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

3 października 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

Uchwała Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

3 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała Nr XXII/358/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

3 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

http://www.static.krapkowice.pl/download/attachment/9828/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xxii3562013-w-sprawie-okreslenia-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
http://www.static.krapkowice.pl/download/attachment/9828/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xxii3562013-w-sprawie-okreslenia-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
http://www.static.krapkowice.pl/download/attachment/9828/uchwala-rm-w-krapkowicach-nr-xxii3562013-w-sprawie-okreslenia-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf


     str. 4 

 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

Uchwała Nr XXIII/382/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

28 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych; 

Uchwała Nr XXVIII/452/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi; 

Uchwała XXIX/466/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli. 
 

3.Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Krapkowice. 

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła znaczące 

zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, powierzając gminom jego 

realizację.  

W październiku 2013 roku Rada Miejska w Krapkowicach na sesji, przyjęła pakiet 

obligatoryjnych uchwał, które w konsekwencji wprowadziły zmiany do obowiązującego 

wcześniej prawa miejscowego, w poniższym zakresie dot.: 

wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi,  

odejścia od limitów odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

wyłączenia papieru z odpadów surowcowych tzw. „suchych”, 

dopuszczenia gromadzenia odpadów w workach na terenie nieruchomości 

zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, 

umożliwienia fakultatywnego zbierania odpadów biodegradowalnych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej. 

Wypełniając dyspozycję art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice. Drastyczny 

wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów surowcowych spowodował, że przetarg 

unieważniono. Do czasu ogłoszenia kolejnego przetargu usługę odbioru odpadów 

komunalnych w I kwartale 2014 roku, świadczyła firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A.  

w ramach zamówienia z wolnej ręki. W okresie od kwietnia do listopada 2014 roku odpady 

komunalne były zbierane przez firmę P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

Oddział w Nysie ul. Morcinka 66e. Natomiast od grudnia 2014 roku odbiorem odpadów 

komunalnych zajmuje się firma Naprzód Sp. z o.o. Rydułtowy. 
 

W roku 2014 na terenie Gminy Krapkowice funkcjonował system segregacji odpadów 

komunalnych u „źródła” z podziałem na pięć frakcji: 

 odpady surowcowe tzw. „suche” - puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe 

po napojach (np. typu pet), puste butelki plastikowe po kosmetykach 

i środkach czystości, czyste plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, 

serkach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, 

czyste puszki po napojach i konserwach, czyste puste kartoniki po sokach i mleku, 

stare niezanieczyszczone ubrania, szmatki, ręczniki, ściereczki; doniczki plastikowe; 

sztućce plastikowe i metalowe, kapsle, pokrywki od słoików. 



     str. 5 

 

 papier - gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, 

biurowy, kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania, 

 szkło opakowaniowe - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; szklane 

opakowania po kosmetykach; 

 odpady ulegające biodegradacji - trawa, liście, gałęzie, części roślin, resztki 

kuchenne 

 popiół. 

Odbiór w/w odpadów odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem tj.: 
 

w zabudowie jednorodzinnej: 

zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

odpady surowcowe (tzw. „suche”) – jeden raz na miesiąc, 

papier – jeden raz na dwa miesiące, 

szkło opakowaniowe – jeden raz na dwa miesiące, 

odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz 

na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października; 

popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do  

31 marca. 
 

w zabudowie wielorodzinnej: 

zmieszane odpady komunalne – jeden raz na tydzień, 

odpady surowcowe (tzw. „suche”) – jeden raz na tydzień, 

papier – jeden raz na tydzień, 

szkło opakowaniowe – jeden raz na miesiąc, 

odpady zielone i odpady komunalne ulegajace biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz 

na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października; 

popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do  

31 marca. 
 

Natomiast odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone odbierane 

były w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na tydzień, zaś popiół w okresie 

od 1 listopada do 31 marca jeden raz na dwa tygodnie, niezależnie od rodzaju zabudowy.  
 

Z uwagi na fakt, że w gospodarstwach domowych powstają duże ilości zużytych baterii, 

w których znajdują się metale ciężkie oraz kwasy stanowiące znaczne zagrożenie dla 

środowiska i zdrowia ludzi na terenie gminy funkcjonował i funkcjonuje system selektywnej 

zbiórki tego rodzaju odpadów. Specjalne pojemniki na przedmiotowe odpady znajdują się                

w placówkach przedszkolnych i szkolnych, sklepach oraz w urzędach.  

Kolejnym odpadem, który został objęty selektywną zbiórką są przeterminowane leki, 

których mieszkańcy mogą się pozbyć we wszystkich aptekach i punktach aptecznych oraz 

ośrodkach zdrowia na terenie Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

Szczegółowy wykaz miejsc, gdzie można pozbyć się zużytych baterii i przeterminowanych 

leków znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  

w zakładce „Gospodarka odpadami”. 

 

W ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice funkcjonował 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK.  

Punkt ten znajdował się na parkingu przy hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kilińskiego  

w Krapkowicach. W co drugą sobotę mieszkańcy Gminy Krapkowice w godzinach  

od 8:00 do 16:00 za okazaniem dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz dowodu osobistego mogli nieodpłatnie przekazać następujące rodzaje 

odpadów selektywnie zebranych:  
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1. odpady surowcowe „suche”, 

2. papier, 

3. szkło opakowaniowe, 

4. odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,  

5. odpady  niebezpieczne (leki, baterie, butelki po olejach samochodowych, puszki po 

farbach, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice 

zawierające substancje niebezpieczne), 

6. odpady wielkogabarytowe (meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki  

z tworzyw sztucznych, grzejniki, felgi, wanny żeliwne, umywalki, ubikacje), 

7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, 

sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony 

stacjonarne, maszyny do szycia, komputery, drukarki, maszyny do pisania, 

wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, 

klimatyzatory, odkurzacze), 

8. zużyte opony samochodów osobowych oraz jednośladów, 

9. odpady budowlane/rozbiórkowe powstałe na skutek prac budowlanych, remontowych 

i rozbiórkowych prowadzonych indywidualnie w gospodarstwach domowych, w ilości 

nie przekraczającej 1 Mg / mieszkańca / rok, 

10. popiół. 

W związku z nieobjęciem systemem nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne ich właściciele zobowiązani byli do zawarcia umowy                           

z przedsiębiorcą zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych wpisanym do rejestru 

działalności regulowanej. Rejestr został podany do publicznej wiadomości i dostępny jest na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w zakładce „Gospodarka 

odpadami”. 
 

Podmiotami realizującymi odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych w 2014 roku były: 

1.Veolia Usługi dla Środowiska S.A. 

2.P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 

3.Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. 

4.Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o.o. 
 

4.Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania. 

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

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.), podmiot 

odbierający odpady komunalne jest obowiązany do przekazania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów zielonych odebranych od właścicieli nieruchomości 

bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie                

z § 2 Uchwały Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” 

zmienionej uchwałą Nr XLIII/500/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 

2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” dla Południowo - Wschodniego Regionu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego należy Gmina Krapkowice, regionalnymi 

instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych są: 

- Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu,   

- Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.  
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Z uwagi na powyższe, realizując zapisy obowiązujących przepisów, odebrane  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krapkowic zmieszane odpady 

komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, transportowane były przez firmy realizujące usługi  

w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Krapkowice do ww. 

regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.  

 
5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 
 

W 2014 roku Gmina Krapkowice, nie realizowała zadań inwestycyjnych oraz nie ponosiła 
kosztów związanych z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi. 
 
6. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 
 

Wykaz kosztów poniesionych w 2014 r przez Gminę Krapkowice, związanych z obsługą 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 



     str. 8 

 

Tabela Nr 1 Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Krapkowice w roku 

2014, w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

WYDATKI Kwota w zł 

Całkowity koszt usług związanych z odbiorem i 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z ternu Gminy 
Krapkowice 

3 379 341,51 

Pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami 
komunalnymi np.: ogłoszenia do prasy, ulotki 
informacyjne itp.  

 19 847,00 

WPŁYWY Kwota w zł 

Wpływy z tytułu dokonanych opłat za gospodarowanie 
odpadami 

2 245 706,14 

koszty upomnienia 2 041,60  

odsetki 188,37 

 
7.Liczba mieszkańców. 

 
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na 30 czerwca 2014 r. 

liczba osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Krapkowice wyniosła: 23 254 osoby, 

w tym na terenie miasta zamieszkiwało 16 876 osób a na terenie gminy 6378 osoby.  

Z danych posiadanych przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach wynika, że liczba 

mieszkańców zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na dzień  31.12.2014 r. 

wynosiła: na terenie wsi – 6292 osoby, na terenie miasta 16 353 osób. 

Do 31 grudnia 2014 r. właściciele nieruchomości z Gminy Krapkowice złożyli 3615 

deklaracji. Obecnie systemem objętych jest 18 252 mieszkańców. Różnica pomiędzy ilością 

osób zamieszkałych, a ilością mieszkańców objętych systemem wynika w głównej mierze               

z dwóch faktów: 

1.około 3000 mieszkańców to osoby w wieku 19-25 lat, uczące się lub studiujące poza 

stałym miejscem zamieszkania,  

2.duży, choć nie dający się precyzyjnie określić liczbowo, udział osób, które przebywają 

za granicą w związku z wykonywaną pracą.  

 
8.Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy. 
 

W 2014 r. w stosunku do 95 właścicieli nieruchomości zamieszkałych wszczęto 

postępowanie administracyjne, w związku z niezłożeniem w wyznaczonym terminie 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W wyniku toczonych postepowań 81 właścicieli nieruchomości przedłożyło deklaracje, 

natomiast w stosunku do 14 właścicieli nieruchomości zamieszkałych nadal prowadzone 

są postępowania. 

 
9.Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

W 2014 r. z terenu Gminy Krapkowice wg informacji przedłożonych przez 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, zebrano 

następujące ilości i rodzaje odpadów komunalnych: 
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Tabela Nr 2 Ilości odpadów zebranych w 2014 r. z nieruchomości zamieszkałych. 

Rodzaj odpadu Ilość odebranych odpadów [Mg] 

Zmieszane 5 081,890 

Suche 633,453  

Łącznie odpady  selektywnie 
zebrane 

          2 223,621 Mg 

Szkło opakowaniowe 517,082 

Papier   21,911 

Biodegradowalne i zielone 795,089 

Wielkogabaryty 193,304 

Gruz budowlany   57,180 

ZSEE    4,440 

leki    1,162 

       
Z nieruchomości niezamieszkałych zebrane zostały następujące ilości odpadów 

komunalnych: 

odpady zmieszane: 1 042,61 Mg 

odpady surowcowe tzw. „suche”: 20,85 Mg 

papier: 3,4 Mg 

szkło opakowaniowe: 53,42 Mg 

        

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz 

niezamieszkałych w 2014 r. wyniosła 8560,9 Mg. Przedmiotowe odpady zostały przekazane 

do przedstawionych w poniższej tabeli instalacji.  

Tabela Nr 3  Ilości odpadów zebranych w 2014 r. z nieruchomości zamieszkałych                         

i niezamieszkałych  

 

Nazwa i adres instalacji, do 
której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych  

[Mg] 

Sposób 
zagospodarow

ania 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Zakład przetwarzania Paliw 
Alternatywnych Rem – Kom 
Sp z o.o. ul. Podmiejska 69 , 
45-449 Opole Instalacja 
Mechaniczno  – 
Biologicznego Przetwarzania  20 03 01 

 

Niesegregowa
ne 

(zmieszane) 
odpady 

komunalne 

6124,50 
R12, R12/D8, 

D8 Regionalne Centrum 
Zagospodarowania Odpadów 
Czysty Region ul. Naftowa 7 
47-320 Kędzierzyn – Koźle 
Instalacja Mechaniczno  – 
Biologicznego Przetwarzania  
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NAPRZÓD 44-280 Rydułtowy 
ul. Raciborska 144b- 
Modułowa Stacja Segregacji 
Odpadów w Dzierżysławiu na 
terenie Składowiska 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w 
Dzierżysławiu 

Veolia Usługi dla Środowiska 
S.A. o / Krapkowice ul. 
Piastowska 38; 47-303 
Krapkowice- sortownia 
odpadów 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw 
sztucznych 

0,10 R12 

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Gogolin  
Sp. z o.o. Ul. Ligonia, 47-320 
Gogolin Stacja 
doczyszczania odpadów 
selektywnie zebranych na 
Składowisku odpadów 
Gogolinie  

15 01 06 

zmieszane 
odpady 

opakowaniowe 
 

654,30 
R12 

 

Veolia Usługi dla Środowiska 
S.A. o / Krapkowice ul. 
Piastowska 38; 47-303 
Krapkowice - sortownia 
odpadów 

NAPRZÓD 44-280 Rydułtowy 
ul. Raciborska 144b- 
Modułowa Stacja Segregacji 
Odpadów w Dzierżysławiu na 
terenie Składowiska 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w 
Dzierżysławiu 

P.H.U. Komunalnik Oddział w 
Nysie, ul. Morcinka 66e, 48-
303 Nysa Sortownia ręczna 

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Gogolin Sp. z 
o.o. Ul. Ligonia, 47-320 
Gogolin Stacja 
doczyszczania odpadów 
selektywnie zebranych  

15 01 07 
 

Opakowania 
ze szkła 

 
570,50 

R5, R12 
 

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Gogolin Sp. z 
o.o. Ul. Ligonia 47-320 
Gogolin Stacja 
doczyszczania odpadów 
selektywnie zebranych  

Veolia Usługi dla Środowiska 
S.A. o / Krapkowice ul. 
Piastowska 38; 47-303 
Krapkowice- sortownia 
odpadów 
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NAPRZÓD 44-280 Rydułtowy 
ul. Raciborska 144b- 
Modułowa Stacja Segregacji 
Odpadów w Dzierżysławiu na 
terenie Składowiska 
odpadów innych niż 
niebezpieczne  w 
Dzierżysławiu  

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Organizacja 
odzysku Biosystem S.A. Ul. 
Wodna 4, 30-566 Kraków  

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe ul. Ligonia 
15, 47-320 Gogolin 
Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

17 01 02 Gruz ceglany 53,0 R5 

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe ul. Ligonia 
15, 47-320 Gogolin 
Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

17 01 07 

Zmieszane 
odpady z 

betonu, gruzu 
ceglanego, 

odpadowych 
materiałów 

ceramicznych i 
elementów 

wyposażenia 
inne niż 

wymienione w 
17 01 06 

6,5 R5 
NAPRZÓD 44-280 Rydułtowy 
ul. Raciborska 144b 
Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Dzierżysławiu  

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Składowisko 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne ul. 
Ligonia 15 47-320 Gogolin 

17 09 04 

Zmieszane 
odpady z 
budowy, 

remontów i 
demontażu 

inne niż 
wymienione w 
17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 

03 

3,3 D5 

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Składowisko 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne ul. 
Ligonia 15 47-320 Gogolin 

20 02 02 
Gleba ziemia 

w tym 
kamienie 

1,20 R5 

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Składowisko 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne  
ul. Ligonia 15 47-320 Gogolin 20 02 03 

 

Inne odpady 
nie ulegające 
biodegradacji 

84,50 
D5 

 Zakład przetwarzania Paliw 
Alternatywnych Rem – Kom  
Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69, 
45-449 Opole  
Składowisko odpadów 
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Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Składowisko 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne  
ul. Ligonia 15 47-320 Gogolin 

20 03 07 
 

Odpady 
wielkogabaryto

we 
 

197,40 
D5, D8,D15, 

R13 

NAPRZÓD 44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144b- 
Modułowa Stacja Segregacji 
Odpadów w Dzierżysławiu na 
terenie Składowiska 
odpadów innych niż 
niebezpieczne w 
Dzierżysławiu  

Regionalne Centrum 
Zagospodarowania Odpadów 
Czysty Region ul. Naftowa 7 
Odpady magazynowane  

Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
ul. Podmiejska 69 45-449 
Opole Składowisko odpadów 

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Składowisko 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne ul. 
Ligonia 15 47-320 Gogolin 

20 03 99 

Odpady 
komunalne nie 
wymienione w 

innych 
podgrupach 

27,80 D5 

Veolia Usługi dla Środowiska 
S.A. O/Krapkowice ul. 
Piastowska 38 47-303 
Krapkowice 20 01 32 

 

Leki inne niż 
wymienione w 

20 01 31 
 

0,60 zbieranie, R13 
INTEREKO Sp. z o.o. Ul. 10 
Sudeckiej Dywizji 
Zmechanizowanej 4 45-828 
Opole 

Veolia Usługi dla Środowiska 
S.A. O/Krapkowice ul. 
Piastowska 38 47-303 
Krapkowice 

20 01 35 

Zużyte 
urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

inne niż 
wymienione w 
20 01 21 i 20 

01 23 
zawierające 

niebezpieczne 
składniki) 

2,90 zbieranie 

Veolia Usługi dla Środowiska 
S.A. O/Krapkowice ul. 
Piastowska 38 47-303 
Krapkowice 

20 01 36 

Zużyte 
urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

inne niż 
wymienione w 
20 01 21, 20 
01 23 i 20 01 

35 

2,10 zbieranie 
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NAPRZÓD 44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144b- 
Modułowa Stacja Segregacji 
Odpadów  
w Dzierżysławiu na terenie 
Składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
 w Dzierżysławiu 

20 01 99 
 

Inne 
niewymienione 

frakcje 
zbierane w 

sposób 
selektywny 

 

186,00 
 

R12, D5 

P.H.U. Komunalnik   Sp. z 
o.o.   ul. Św. Jerzego 1a 50-
518 Wrocław Składowisko 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w 
Okopach gm. Łambinowice 

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Gogolin Sp. z 
o.o. ul. Ligonia 47-320 
Gogolin Kompostownia 

20 02 01 
 

Odpady 
ulegające 

biodegradacji 
 

620,80 
 

kompostowanie 

 

NAPRZÓD 44-280 Rydułtowy 
ul. Raciborska 144b- 
instalacja MBP zlokalizowana 
na terenie Składowiska 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w 
Dzierżysławiu 

Veolia Usługi dla Środowiska 
S.A. O/Krapkowice ul. 
Piastowska 38 47-303 
Krapkowice sortownia 
odpadów 

15 01 01 
 

Opakowania z 
papieru i 
tektury 

 

25,30 

mechaniczne 
przetwarzanie 
(sortownia), 

recykling 
materiałowy P.H.U. AVANTEX Paweł 

Maślej 48-316 Łambinowice 

 
Użyte w tabeli symbole procesów zagospodarowania oznaczają: 
R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych; 
R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych  
w pozycji R1–R11; 
R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych  
w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów); 
D5 - Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie  
w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od 
środowiska itd.); 
D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku 
której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą 
któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1–D12; 
D15 -Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach  

D 1 – D 14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). 

 
10.Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 
 

Tabela Nr 4  Ilości odpadów komunalnych, zielonych oraz pozostałości z sortowania 

zebranych w 2014 r. z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
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Kod odpadu i rodzaj odpadu  
Ilość odebranych odpadów 

[Mg] 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 6124,50 

Odpady zielone i ulegające biodegradacji 620,8 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 191212 

 

1204,7 

nie spełniające wymagań rozporządzenia Ministra 

Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 

       

 
11. Ilość odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 

gminy. 

Tabela Nr 5  Ilości odpadów komunalnych  zebranych w 2014 r. z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych przekazanych do składowania. 

Kod odpadu i rodzaj odpadu  
Ilość odebranych odpadów 

[Mg] 

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 

09 03  
3,3 

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 
1204,7 

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 73,5 

20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji 84,5 

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe 182,8 

20 03 99 - Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 27,8 

 
12.Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę 
Krapkowice w 2014 r. 

 
Osiągnięty w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 18,12% i został obliczony na podstawie 

wzoru z 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. z 2012 r. poz. 676).  
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Wobec powyższego poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w roku 2014 został osiągnięty. 

 

Osiągnięty w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 54,21%, natomiast poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 94,74%. Przedstawione poziomy zostały 

obliczone na podstawie wzoru z 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). 

 

Dane niezbędne do wykonania ww. obliczeń pochodziły ze sprawozdań kwartalnych 

opracowanych przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych, wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz z informacji o ilości 

zebranych odpadów komunalnych w ramach funkcjonowania MPSZOK-u. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


