
 

 

 
 

Roczna analiza stanu 

gospodarki odpadami 

Gminy Konopiska za rok 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42 - 274 Konopiska 

tel. 0 34 328 20 57, fax  0 34 328 20 35 

e - mail: sekretariat@konopiska.pl. www.konopiska.pl 

I. Wprowadzenie 
 

1. Cel przygotowania analizy 
 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Konopiska w 2018r., sporządzoną w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy 
 

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy  

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

z 2018 r., poz. 1454), gdzie określony został zakres takiej analizy. 

 

II. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Konopiska 
 

 

1. Zagadnienia ogólne 
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska w 2018 roku realizowany był przez 

firmę PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą ul. Przemysłowa 7, 42-274 

Konopiska. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w trybie przetargu 

nieograniczonego. Umowę zawarto na okres od 29.12.2015 r. do 29.12.2018 r. 

 

Odpady komunalne zmieszane i segregowane z terenu Gminy Konopiska 

odbierane są od nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych z częstotliwością  
raz w miesiącu, a od nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych dwa razy 

w miesiącu. W systemie workowym selektywna zbiórka odpadów odbywa się 
z podziałem na frakcje: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady 

ulegające biodegradacji. Organizowana jest raz do roku mobilna zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

sprzed posesji. Na terenie Gminy Konopiska (adres: Konopiska ul. Przemysłowa 

20) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych otwarty trzy 

razy w tygodniu (pon. i pt. 7-13, śr. 11-17), gdzie zbierane są: 
 

 zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 

 chemikalia 

 farby i rozpuszczalniki, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 odpady surowcowe (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - w tym 

 opakowania wielomateriałowe, metal),  

 odpady ulegające biodegradacji, 

 odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony z samochodów osobowych,  

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 
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 odpady sanitarne 

 przeterminowane leki. 
 

W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych przejęła Gmina. Rada Gminy Konopiska 

dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Konopiska powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty. 

Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi określają szczegółowo uchwały Rady Gminy, w tym: 

 Uchwała Nr 206/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 

2012r., zmieniona uchwałą Nr 170/XXIII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 

5 lipca 2016 r., następnie zmieniona uchwałą Nr 38/VI/2019 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska,  

 Uchwała Nr 205/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, zmieniona uchwałą Nr 169/XXIII/2016 

Rady Gminy Konopiska z dnia 5 lipca 2016r,  

 Uchwała Nr 203/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 

2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą  
Nr 168/XXIII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 lipca 2016r., 

 Uchwała Nr 204/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 

2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą Nr 167/XXIII/2016 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 5 lipca 2016r., następnie zmieniona uchwałą  
Nr 188/XXVI/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 listopada 2016r., 

 Uchwała nr 202/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 

2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zmienioną uchwałą nr 228/XXIX/2013 Rady Gminy Konopiska  

z dnia 11 marca 2013r, uchwałą nr 32/VII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 

10 lutego 2015r, uchwałą nr 72/XIII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia  

4 września 2015r., zmieniona uchwałą Nr 106/XVII/2015 Rady Gminy 

Konopiska z dnia 29 grudnia 2015r., końcowo zmieniona uchwałą uchwałą  
Nr 26/III/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 grudnia 2018r. 

 

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do składowania 
 

 



      
 

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42 - 274 Konopiska 

tel. 0 34 328 20 57, fax  0 34 328 20 35 

e - mail: sekretariat@konopiska.pl. www.konopiska.pl 

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone z terenu Gminy Konopiska, 

należącej do Regionu I gospodarowania odpadami komunalnymi w Województwie 

Śląskim mogą być przetwarzane w nw. Regionalnych Instalacjach Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK): 

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o., Sobuczyna,  

ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa 

 PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.,  

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o., ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie. 

 

Zgodnie z zawartą umową z posesji zamieszkałych zmieszane odpady 

komunalne i odpady zielone z terenu gminy przekazywane były do instalacji 

PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Konopiskach. 

Natomiast z posesji niezamieszkałych również do Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie.  

 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach jednym z zadań gminy jest zapewnienie budowy, utrzymania 

i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), jednak w regionie  

I województwa Śląskiego, do którego należy Gmina Konopiska funkcjonują 
niezbędne regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, które wymieniono  

w pkt 2. 

 

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 
 

Koszty odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwia odpadów komunalnych 

z terenów nieruchomości zamieszkałych a świadczonych przez PZOM STRACH 

Sp.z.o.o., Sp.K. w 2018 r. wyniosły 864 941,92 zł. Koszty obsługi PSZOK-u 

wyniosły w 2018 r.  77 804,36 zł. 

Zakładany przychód gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnym wynikający ze złożonych deklaracji określono na kwotę 925 000,00 

zł. Kwota zaległych wpłat na koniec 2018r. wynosiła 149 201,51 zł. Rzeczywiste 

wpływy na koniec 2018r. wyniosły 924 941,92 zł, z odsetek 3 863,38 zł oraz z 

kosztów upomnienia 7 771,42 zł. 

Podejmując działania mające na celu wyegzekwowanie zaległych wpłat  

w 2018r. wystawiono 1110 upomnień na łączną kwotę 336 752,31 zł wraz  

z odsetkami i kosztami upomnienia. W 200 przypadkach wystawiono tytuły 

wykonawcze na łączną kwotę 45 502,17 zł oraz odsetki 168,43 zł.  

W 2018 r. złożono 9 wniosków o umorzenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Dokonano umorzeń opłat w stosunku do 4 właścicieli 

nieruchomości na łączną kwotę 2 593,00 zł (łącznie z odsetkami), w 1 przypadku 

postępowanie było bezprzedmiotowe, a ponadto wydano cztery decyzje 

odmawiające umorzenia. 
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5. Liczba mieszkańców 
 

W ostatnich latach na terenie gminy zanotowano wzrost liczby mieszkańców. 

Zgodnie z danymi zawartymi w deklaracjach o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy zamieszkuje 9 370 

osób (stan na 31.12.2018r.). Natomiast zgodnie z danymi meldunkowymi na koniec 

2018r. zameldowanych było 10 669 mieszkańców. 

 

6. 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 brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na rzecz gminy, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny 

z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania 

w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:  

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub  

2)  gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej  

– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

 W 2018r. nie otrzymano żadnych zgłoszeń dotyczących nieruchomości 

zamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

 

7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 
 

Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Konopiska w 2018r. 

(zarówno bezpośrednio z posesji jak i za pośrednictwem PSZOK): 

 

Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu Masa 

[Mg
1
] 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 16,97 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych 196,18 

15 01 04  Opakowania z metali 26,5 

15 01 07  Opakowania ze szkła 237,94 

16 01 19 Tworzywa sztuczne 0,7 

15 01 10*  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne) 

1,8 

16 01 03  Zużyte opony 9,36 

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 9,84 
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17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

9,1 

17 09 04 Zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

10,82 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 2,66 

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

5,452 

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

5,308 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 70,82 

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2193,96 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 19,38 

Razem : 2 816,79 

 

Z uwagi na to, że Gmina dysponuje wyłącznie danymi dotyczącymi ilości 

odebranych odpadów komunalnych, nie zaś odpadów wytworzonych, dlatego 

powyższe dane należy traktować jako przybliżone. Należy wziąć pod uwagę,  
że mieszkańcy gminy zagospodarowali część odpadów komunalnych we własnym 

zakresie, np.: 

 papier, tekturę i drewno, w tym opakowania z drewna - jako paliwo, 

 odpady kuchenne ulegające biodegradacji - w przydomowych 

kompostowniach i do skarmiania zwierząt, 
 odpady mineralne, w tym frakcje popiołowe - do utwardzania nawierzchni. 

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 

na terenie gminy Konopiska w 2017r. wytworzono 2745,032 Mg odpadów 

komunalnych. W planie brak jest danych szacunkowych dot. ilości odpadów 

wytworzonych w 2018r. Zgodnie z danymi GUS masa wytwarzanych odpadów 

komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa śląskiego 

wynosi 0,352 Mg. Przyjmując powyższą ilość i liczbę mieszkańców 

zamieszkujących gminę w 2018r. szacunkowo wytworzono 3298,24 Mg. 

 

8. 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 komunalnych przeznaczonych do składowania 
 

 

Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 powstających z przetwarzania odpadów 

komunalnych przekazana do składowania wyniosła 55,632 Mg. Zgodnie z danymi 

przedstawionymi w sprawozdaniach przedsiębiorców odbierających odpady 

komunalne z terenu Gminy Konopiska w  2018r. nie przekazywano zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

bezpośrednio do składowania. 

 

         Wójt Gminy Konopiska 

         mgr inż. Jerzy Żurek 

sporządzono dn. 26.04.2019 r 


