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I. WPROWADZENIE 

1. Cel oraz podstawa prawna sporządzenia analizy 

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wójt, burmistrz, prezydent miasta  sporządza 

analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych 

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: 

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

3) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 

4) liczby mieszkańców; 

5) liczby 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; 

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

7) 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.  

Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań  
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015, przekazywanym do 31 marca 
każdego roku Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska. Zgodnie z dyspozycją art. 9tb, ust. 2 i 3 w/w ustawy analizę stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni 
rok kalendarzowy i udostępnienia się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
urzędu gminy.  
 

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Analiza została sporządzona z uwzględnieniem dokumentów mających charakter 

strategiczny, tj.: 

1) Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, 

przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/272/2012 z dnia 28 

sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 27.09.2012 r. poz. 1324), 

2) Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 przyjętego uchwałą nr 217 Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 

2014 r.” (Monitor Polski Nr 101, poz. 1183) 

a także ustaw i aktów wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami, tj.: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.); 

2) 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 ograniczenia 

masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676); 
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3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645); 

4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 

ciekłych, oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 630) 

5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 1052). 

oraz uchwał regulujących funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Krapkowice: 

 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 XXIX/466/2014  Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 

2014 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 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. 
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II. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 

2012 - 2017 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” obejmuje wszystkie rodzaje 

odpadów powstających na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar,  

a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów: ulegających biodegradacji, 

odpadów opakowaniowych, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zużytych opony oraz odpadów niebezpiecznych,  

w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

PCB, azbestu, odpadów medycznych i weterynaryjnych, olejów odpadowych, baterii  

i akumulatorów. 

W gospodarce odpadami komunalnymi wskazano do osiągnięcia następujące cele na lata 

2012-2017 z perspektywą do 2023 r.: 

Cele główne: 

1) Ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych. 

2) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali. 

tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów 

zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

3) Zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących  

w strumieniu odpadów komunalnych. 

4) Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

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

na właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany w obowiązującym systemie 

gospodarowania odpadami są również wyszczególnione w Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Opolskiego jako cele szczegółowe i polegają głównie na: 

1) niezwłocznym objęciu zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych,  

w tym systemem zbierania selektywnego wszystkich mieszkańców; 

2) zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów 

wytwarzanych w województwie opolskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania 

następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

- do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%, 

- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%; 

3) osiągnięciu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 

co najmniej: 

- rok 2014 - 14% 

- rok 2017 - 20% 
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- rok 2020 - 50%; 

a także: 

4) organizowaniu przetargów na odbiór odpadów komunalnych lub na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne (w przypadku objęcia systemem tych nieruchomości); 

5) ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne 

zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, 

metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych; 

6) tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy; 

7) podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie  prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

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 gmin półrocznych sprawozdań do końca miesiąca 

następującego po półroczu tj. do 31.01. za I półrocze oraz 31.07. za II półrocze. 

Gmina Krapkowice zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 

należy do Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami, w którym jako 

regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych zostały wskazane: 

 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu,  

 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie – 

Koźlu. 

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. 

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. 
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2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Krapkowice 

 

2.1. Źródła powstawania odpadów komunalnych 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez odpady komunalne należy 

rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a  także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 
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podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady 

komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane 

czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. 

     

2.2. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi  

Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi podmiot 

wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Podmiotem świadczącym usługi  

w powyższym zakresie była firma NARZÓD Sp. z o. o. z Rydułtowy, z którym Gmina 

Krapkowice zawarła umowę na okres od 01.12.2014 r. do 31.12.2015 r. 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Krapkowice obejmuje 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

Gmina wyposaża właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania 

odpadów komunalnych. 

Bezpośrednim odbiorem od właścicieli nieruchomości zamieszkałych objęte są następujące 

frakcje odpadów:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) odpady selektywnie zbierane: 

a) papier, metal, plastik czyli odpady surowcowe (tzw. „suche”), 

b) szkło opakowaniowe, 

c) odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

d) popiół. 

Odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane były w okresie 

od 1 kwietnia do 31 października, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca odbierany 

był popiół. 

 

W 2015 r. 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 

mogli nieodpłatnie przekazać następujące rodzaje odpadów selektywnie zebranych:  

1. odpady surowcowe „suche”, w tym papier, 

2. szkło opakowaniowe,  

3. odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,  

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

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

zawierające substancje niebezpieczne), 

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

z tworzyw sztucznych, grzejniki, felgi, wanny żeliwne, umywalki, ubikacje),  
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6. 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),  

7. zużyte opony samochodów osobowych oraz jednośladów,  

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

i rozbiórkowych prowadzonych indywidualnie w gospodarstwach domowych, w ilości 

nie przekraczającej 1 Mg / mieszkańca / rok,  

9. popiół.  

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 Krapkowice.  

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”.  

Ponadto w systemie akcyjnym przeprowadzona została zbiórka mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 

niebezpiecznych.  

W związku z faktem, że systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie objęto 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, ich 

właściciele zobowiązani byli do zawarcia indywidualnych umów z przedsiębiorcą zajmującym 

się odbiorem odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  

Podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w 2015 r. były: 

1) Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o. o., ul. Kremsera 3, 45-533 Opole, 

2) Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin, ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, 

3) P.H.U. KOMUNALNIK, ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, 

4) Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL Dariusz Strach; Korzonek 98, 42-274 

Konopiska, 

5) Tonsmeier Południe Sp. z o. o.,  ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska, 

6) Remondis Gliwice Sp. z o. o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice, 

7) REMONDIS Opole Sp. z o.o.; Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, 

8) Usługi Komunalne Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 42/44, 47-220 Kędzierzyn – Koźle, 

9) ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 

Krapkowice, 

10) Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska, 

11) Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o. o., ul. Przemysłowa 1, 

48-200 Prudnik, 

12) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "Wójcik" Janusz Wójcik,  

ul. Pstrowskiego 31, 47-300 Krapkowice, 

13) Firma W. Ciurko, W. Ciurko, R. Ciurko "Ciurko" Sp. jawna, ul. Rynek 1/4, 47-300 

Krapkowice, 
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14) "NAPRZÓD" Sp. z o. o., ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy, 

15) EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin. 

 

     Podmiotami realizującymi odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych w 2015 roku były:  

1. ENERIS Surowce S.A. Oddział Krapkowice, 
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., 

3. Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o.o., 

4. Naprzód Sp. z o.o.,  
 

W 2015 r. przeprowadzono 2 kontrole kompleksowe firm świadczących usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych tj.: Naprzód Sp. z o. o. Rydułtowy i Veolia Usługi dla 

Środowiska S.A. (po zmianie nazwy ENERIS Surowce S.A.) Ponadto przeprowadzono 15 

kontroli nieruchomości niezamieszkałych pod kątem posiadania przez ich właścicieli umów  

na odbiór odpadów komunalnych. W sumie wystosowano 21 zawiadomień o zamiarze 

przeprowadzenia  kontroli. W trzech przypadkach odstąpiono od kontroli z uwagi  

na oświadczenie przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności u klienta, bądź prowadzeniu jej  

na terenie innej gminy. Tylko w jednym przypadku zastosowano zalecenia pokontrolne. 

2.3. Liczba mieszkańców Gminy Krapkowice 

Liczba mieszkańców Gminy Krapkowice na podstawie danych z ewidencji ludności według 

stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 22 466 mieszkańców. Systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi do końca 2015 r. objętych zostało 18 333 mieszkańców.  

Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a zamieszkałych wynika m.in. ze stałego 

pobytu mieszkańców za granicą lub w innej gminie, a także spowodowana jest wyjazdami 

mieszkańców w celach zarobkowych do pracy za granicę. 

Z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika,  

że selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych zadeklarowało 7569 gospodarstw 

domowych, tylko 124 gospodarstwa domowe nie segregują odpadów komunalnych. 

W 2015 roku przeprowadzono weryfikację danych zawartych w deklaracjach o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z danymi pochodzącymi z ewidencji 

ludności w miejscowościach: Kórnica, Ściborowice i Nowy Dwór Prudnicki. W stosunku  

do  właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym 

terminie przeprowadzono postępowania wyjaśniające. W 3 przypadkach wydano decyzje 

określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. W sumie 

wystosowano 35 wezwań do wyjaśnień danych zawartych w deklaracji dotyczących liczby 

osób zamieszkujących, co w większości przypadków skutkowało złożeniem nowych deklaracji 

lub złożeniem oświadczeń potwierdzających stan osobowy wskazany w uprzednio złożonych 

deklaracjach. Trzy postępowania administracyjne zostały umorzone, jedno postępowanie 

zawieszono z uwagi na śmierć jednej ze stron postępowania do czasu ustalenia spadkobiercy. 

Wydano 6 decyzji o umorzeniu zaległości w opłacie za gospodarowanie opłatami 

komunalnymi.  
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2.4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do składowania 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach jako przetwarzanie rozumie się 

procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie. 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje 

mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach). Zmieszane odpady komunalne o kodzie 

20 03 01 poddawane są procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

(MBP) zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych. 

Tabela 1. Ilości przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) w 2015 r. 

 
Nazwa i adres instalacji, do 
której zostały przekazane 

odpady komunalne 

 
Kod 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

 
Masa 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
(Mg) 

Sposób 
zagospodarowa-
nia odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Regionalne Centrum 
Zagospodarowania Odpadów 
CZYSTY REGION 
Kędzierzyn Koźle  
Instalacja Mechaniczno – 
Biologicznego Przetwarzania 

 
20 03 01 

 
1.044,8 R12/D8 

Regionalne Centrum 
Zagospodarowania Odpadów 
CZYSTY REGION 
Kędzierzyn Koźle 
Instalacja Mechaniczno – 
Biologicznego Przetwarzania 

 
20 03 01 

 
386,7 

 
D5 

składowanie na 
składowisku 

Naprzód Sp. z o.o. Rydułtowy 
Instalacja Mechaniczno – 
Biologicznego Przetwarzania 

 
20 03 01 

 
4.125,2 

 
D8 

Naprzód Sp. z o.o. Rydułtowy 
Instalacja Mechaniczno – 
Biologicznego Przetwarzania 

20 03 01 
 

948,4 
 

D5 
składowanie na 

składowisku 

 Razem: 5.170,0 R12/D8 1.335,1 D5 

R12 – procesy odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach 
od R1 do R11) 

D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie w uszczelnionych, 
oddzielonych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska) 

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;  
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2.5. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Krapkowice 

     W 2015 r. z terenu Gminy Krapkowice wg informacji przedłożonych przez przedsiębiorców 

odbierających odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zebrano niżej wymienione 

ilości i rodzaje odpadów komunalnych. 

Tabela 2. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r. 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych: 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych (Mg) 

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

20 03 01 3.962,82 

Odpady zielone oraz odpady 
komunalne ulegające 
biodegradacji 

20 02 01 1.432,81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łącznie odpady 
selektywnie 

zebrane:  
 

3.491,29 
 
 
 
 
 
 
 

Opakowania ze szkła 15 01 07 321,36 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 174,14 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 614,60 

Inne nie wymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 
(popiół) 

20 01 99 692,42 

Leki inne niż wymienione  
w 20 01 31 

20 01 32 1,10 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

17 01 07 245,02 

Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 

20 01 34 0,39 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 7,81 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

20 01 35* 1,64 

 
 

razem 7.454,11 
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Tabela 3. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r. 

pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych: 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych (Mg) 

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

20 03 01 1.207,24 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 7,00  
 
 
 
 
 
 
 
 

Łącznie 
odpady 

selektywnie 
zebrane:  

 
296,95 

 

Opakowania ze szkła 15 01 07 33,68 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 1,22 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

15 01 06 81,17 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01  0,62 

Inne odpady nie ulegające 
biodegradacji 

20 02 03 16,20 

Odpady komunalne 
niewymienione w innych 
podgrupach 

20 03 99 114,20 

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

17 09 04 25,80 

Gruz ceglany 17 01 02 1,42 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

17 01 07 11,18 

Papier i tektura 20 01 01 2,30 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 02 2,16 

 
 

razem 1.504,19 
 

 

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz 

niezamieszkałych w 2015 r. wyniosła 8.958,30 Mg. Przedmiotowe odpady zostały przekazane 

do instalacji przedstawionych w poniższej tabeli.  
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Tabela 4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r. 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przekazanych do instalacji  

dane ze sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

za 2015 rok: 

INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 

Nazwa i adres instalacji,  

do której zostały 

przekazane odpady 

komunalne  

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Sposób zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych  

Regionalne Centrum 

Zagospodarowania 

Odpadów Czysty Region  

ul. Naftowa 7  

47-320 Kędzierzyn – Koźle 

Instalacja Mechaniczno – 

Biologicznego 

Przetwarzania 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

5 170,0 R12/D8, D8 

NAPRZÓD Sp. z o.o.                 

ul. Raciborska 144b              

44-280 Rydułtowy                      

Instalacja Mechaniczno-

Biologicznego 

Przetwarzania 

ENERIS Surowce S.A. o / 

Krapkowice ul. Piastowska 

38; 47-303 Krapkowice  

sortownia odpadów 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
2,2 R12 

ENERIS Surowce S.A. o / 

Krapkowice ul. Piastowska 

38; 47-303 Krapkowice 

sortownia odpadów 
 

 

 

15 01 06 

 

 

 

 

Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

 

 

 

695,8 

 

 

 

R12 

NAPRZÓD Sp. z o.o.       

44-280 Rydułtowy                      

ul. Raciborska 144b 

Modułowa Stacja 

Segregacji Odpadów          

w Dzierżysławiu na terenie 

Składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne     

i obojętne w Dzierżysławiu 
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Komunalne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Gogolin Sp. 

z o.o. ul. Ligonia,                

47-320 Gogolin   Stacja 

doczyszczania odpadów 

selektywnie zebranych    

Eko Sort Iwona Markowska 

ul. Ligonia Gogolin 

IMP Polwat Sp. z o.o.                  

ul. Konwojowa 96,                

43-346 Bielsko-Biała 

Metsa Tissue Sp. z o.o.               

ul. Opolska 103,                     

47-300 Krapkowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERIS Surowce S.A.                

o/Krapkowice,                             

ul. Piastowska 38;                

47-303 Krapkowice 

sortownia odpadów 

15 01 07 Opakowania ze szkła 355,1 R12 

NAPRZÓD Sp. z o.o.       

44-280 Rydułtowy                      

ul. Raciborska 144b 

Modułowa Stacja 

Segregacji Odpadów          

w Dzierżysławiu na terenie 

Składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne     

i obojętne w Dzierżysławiu 

Komunalne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Gogolin Sp. 

z o.o. ul. Ligonia,                

47-320 Gogolin   Stacja 

doczyszczania odpadów 

selektywnie zebranych     

Eko Sort Iwona Markowska 

ul. Ligonia Gogolin 

Krynicki Recykling S.A.                 

ul. Klonowa 28, 42-700 

Lubliniec 

 

Komunalne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe ul. Ligonia 

15, 47-320 Gogolin 

Instalacja do składowania 

odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne 

17 01 02 Gruz ceglany 1,4 R5 
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NAPRZÓD Sp. z o.o.       

44-280 Rydułtowy                      

ul. Raciborska 144b  

Składowisko odpadów 

innych niż niebezpieczne     

i obojętne w Dzierżysławiu 

17 01 07 

 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 

170106 

256,2 R5 
Komunalne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe ul. Ligonia 

15, 47-320 Gogolin 

Instalacja do składowania 

odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne 

Komunalne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe ul. Ligonia 

15, 47-320 Gogolin 

Instalacja do składowania 

odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne 

 

17 09 04 

 

Zmieszane odpady z 

budowy, remontów i 

demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

 

25,8 

 

D5 

Komunalne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe,                        

ul. Ligonia 15,  

47-320 Gogolin  

Składowisko odpadów 

innych niż niebezpieczne  

i obojętne 

20 02 03 
Inne odpady nie 

ulegające biodegradacji 
16,2 D5 

Komunalne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe  

ul. Ligonia 15,                         

47-320 Gogolin         

Instalacja do składowania 

odpadów innych niż 

niebezpieczne  

i obojętne 

 

 

 

20 03 07 

 

 

 

Odpady 

wielkogabarytowe 

 

 

 

175,3 

 

 

 

D5, D8  

 

NAPRZÓD Sp. z o. o.  

44-280 Rydułtowy                   

ul. Raciborska 144b 

Modułowa Stacja 

Segregacji Odpadów w 

Dzierżysławiu na terenie 

Składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne     

i obojętne w Dzierżysławiu 

Komunalne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe,                 

ul. Ligonia 15, 

47-320 Gogolin 

Składowisko odpadów 

20 03 99 

Odpady komunalne nie 

wymienione w innych 

podgrupach 

114,2 D5 
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innych niż niebezpieczne  

i obojętne  

NAPRZÓD Sp. z o.o.       

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 32 
Leki inne niż 

wymienione w 20 01 31 
1,1 

 

R13 

 

NAPRZÓD Sp. z o.o.        

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 34 

Baterie i akumulatory 

inne niż wymienione w 

20 01 33 

0,4 R13 

NAPRZÓD Sp. z o.o.        

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 35 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 

20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

1,6 R13 

NAPRZÓD Sp. z o.o.        

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 36 

 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35  

 

7,8 

 

R13 

NAPRZÓD Sp. z o.o.        

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 

(popiół) 

692,4 R12 

NAPRZÓD Sp. z o. o.      

44-280 Rydułtowy             

ul. Raciborska 144 b 

Kompostownia odpadów 

zielonych Składowisko 

odpadów innych niż 

 

20 02 01 

 

 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

1439,8 

 

R3 
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niebezpieczne i obojętne  

w Dzierżysławiu 

 

Regionalne Centrum 

Zagospodarowania 

Odpadów Czysty Region 

Spółka z o. o. ul. Naftowa 7, 

47-230 Kędzierzyn-Koźle  

Instalacja do 

kompostowania odpadów 

zielonych 

ENERIS Surowce S.A. 

O/Krapkowice                      

ul. Piastowska 38,                            

47-303 Krapkowice 

sortownia odpadów 

Propapier PM2 GMBH 

CO&KG 15890 

Eisenhuttenstadt 

Oderlandstr 110 
15 01 01 

Opakowania z papieru  

i tektury 
0,6 Sortowanie odpadów 

Komunalne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe  

ul. Ligonia 15,  

47-320 Gogolin           

Sortowania odpadów  

Metsa Tissue                              

ul. Opolska 103,                   

47-300 Krapkowice 

Komunalne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe  

ul. Ligonia 15,  

47-320 Gogolin                 

Sortowania odpadów  

Metsa Tissue                              

ul. Opolska 103,                   

47-300 Krapkowice 

20 01 01 Papier i tektura 2,3 Sortowanie odpadów 

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 D1 – D14 (z wyjątkiem 
wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). 
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2.6. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie 

składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji 

Biorąc pod uwagę wymagania 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) Gmina 

Krapkowice w 2015 r. osiągnęła: 

 42,01% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, liczonych łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów 

komunalnych. Wymagany zgodnie z w/w rozporządzeniem poziom recyklingu na 2015 

r. powinien wynieść 16%,  

 90,90% recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który zgodnie z rozporządzeniem w 2015 r., 

powinien osiągnąć wartość 40%. 

Jak widać w obu przypadkach Gmina Krapkowice osiągnęła wymagane poziomy. 

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r. wyniósł 20,03%. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) poziom  

w 2015 r. powinien wynieść nie więcej niż 50%, co oznacza że został osiągnięty. 

Dane niezbędne do wykonania ww. obliczeń pochodziły ze sprawozdań półrocznych 

opracowanych przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych, wpisanych do rejestru działalności regulowanej. 

2.7. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

W 2015 roku Gmina Krapkowice nie realizowała zadań inwestycyjnych związanych  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z czym nie poniosła z tego tytułu 

żadnych kosztów.  

Podjęto jednak działania mające na celu wybór lokalizacji, w której ma powstać PSZOK 

oraz przystąpiono do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającej jego 

wybudowanie. Rekomendowane przez Radę Miejską w Krapkowicach są dwie lokalizacje: 

przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach oraz na terenie byłych Zakładów Przemysłu 

Skórzanego „Otmęt”.  

Obie propozycje zostały zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego, który w ramach Aktualizacji Programu Gospodarki Opadami dla Województwa 

Opolskiego umieści je w planie inwestycyjnym na lata 2016-2022, zapewniając tym samym 

możliwość sięgnięcia po środki zewnętrzne na ich budowę i wyposażenie w wysokości do 85% 

kosztów kwalifikowanych. Szacunkowy koszt utworzenia jednego PSZOK to 450 tys. zł.   

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie się wiązała z koniecznością podniesienia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  
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i porządku w gminach tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych powinno być pokrywane z tej opłaty. 

2.8. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku 

Koszty poniesione w związku z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

oraz dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku  

przedstawiono w tabeli nr 5. 

Tabela 5. Zestawienie wydatków i dochodów wynikających z obsługi systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2015 rok. 

 
Wydatki 

 
Kwota [zł] 

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

 
 

2 571 561,94 
 
 

Koszt edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi (m.in.: ogłoszenia do lokalnej prasy, aplikacja 
Wywozik Krapkowice na urządzenia mobilne) 

 
9 646,68 

 
Dochody 

 
Kwota [zł] 

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

2 393 108,54  

Koszty upomnienia 5 291,60 

Odsetki 1 170,97 

 

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 

2015 roku wyniosły – 154 972,68 zł. 

 

III. PODSUMOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

PROWADZONEGO  NA  TERENIE  GMINY  KRAPKOWICE 

Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, analiza stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krapkowice za 2015 r. została 

opracowana, jako element weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy 

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Analiza dostarczyła informacji  

o liczbie osób zamieszkujących objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, liczbie gospodarstw domowych segregujących odpady komunalne, ilości 

wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz kosztach systemu. Powyższe 

informacje pozwalają poszukiwać najbardziej racjonalnych i efektywnych ekonomicznie 

rozwiązań związanych z doskonaleniem gminnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 
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Zdecydowanie mniejsza ilość interwencji i zgłoszeń właścicieli nieruchomości pozwala 

postawić tezę, że system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Krapkowice funkcjonuje poprawnie.  

Gmina Krapkowice osiągnęła wymagane prawem poziomy recyklingu i przygotowania  

do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odpadów ulegających 

biodegradacji oraz odpadów pochodzących z remontów i rozbiórek. Zdecydowana większość 

odpadów komunalnych jest poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania. 

Mieszkańcom Gminy Krapkowice na bieżąco przekazywane są wszelkie informacje  

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na łamach lokalnej prasy, strony internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, a także portalu – Facebook. W sierpniu 2015 r. Gmina 

Krapkowice udostępniła dla mieszkańców bezpłatną aplikację WYWOZIK KRAPKOWICE  

na urządzenia mobilne, która m.in. przypomina o terminach odbioru odpadów komunalnych  

z podziałem na poszczególne frakcje z wybranej nieruchomości. Z aplikacji można się 

dowiedzieć jak należy prawidłowo segregować odpady komunalne, jaka jest wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poznać terminy i godziny otwarcia MPSZOK-

u (Mobilnego Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych). W Aktualnościach aplikacji, 

umieszczane są najnowsze informacje dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto 

aplikacja umożliwia ustawienie alarmu przypominającego o zbliżających się terminach odbioru 

odpadów komunalnych oraz wysyłanie reklamacji dot. np.: braku odbioru odpadów, czy 

uszkodzonego pojemnika. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), nakłada na gminy szereg zadań 
zapewniających utrzymanie czystości i porządku, w tym m.in.: 

 objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań 
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości;   

 wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego  
co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

 zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia    
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

 prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych; 

 dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, celem 
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

 
Jak wynika z przedstawionej analizy wszystkie w/w obowiązki są przez Gminę Krapkowice 
realizowane. 


