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I. WSTĘP

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 2019 r. poz. 2010 z póź.zm.) jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Stosownie do art.9tb
wyżej  wymienionej  ustawy,  niniejsza  analiza  została  sporządzona  na  podstawie  sprawozdań
półrocznych  sporządzanych  przez  podmioty  odbierające  odpady  komunalne  od  właścicieli
nieruchomości  oraz  rocznego  sprawozdania  Wójta  Gminy  Pokój,  z  realizacji  zadań  z  zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI PRZYJĘTE
PRZEZ RADĘ GMINY POKÓJ

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Pokój, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2019 roku obowiązywały poniżej wymienione uchwały:

- Uchwała Nr XXXII/263/2017  Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój,

- Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Pokój  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru
metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  odebranymi  z
nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty,

- Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na
terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty,

- Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

- Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-  Uchwała  Nr  XXXIII/281/2017  Rady  Gminy  Pokój  z  dnia  29  listopada  2017  r.  w  sprawie
określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój



III. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W
GMINIE POKÓJ

W myśl  art.3  ust.  1  pkt  7  ustawy o  odpadach  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  701 z  póź.zm.),  odpady
komunalne  zostały  zdefiniowane  jako  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 podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Odpady komunalne na terenie Gminy Pokój powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale
również na terenach nieruchomości niezamieszkałych takich jak obiekty użyteczności publicznej
(  szkoły,  przedszkola,  szpital,  ośrodek zdrowia,  biblioteki,  świetlice,  dom kultury)  czy  obiekty
infrastruktury (handel i usługi) a także na cmentarzach.

Gmina  Pokój  systemem  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  objęła  nieruchomości
zamieszkałe  i  niezamieszkałe.  Podmiotami  odbierającymi  odpady  komunalne  od  właścicieli
nieruchomości w 2019 r. były:

- firma WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH z
siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 169
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r, na podstawie: umowy nr SG.IX.271.17.2018 z dnia
06 grudnia 2018 r.  „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pokój w okresie
od  1  stycznia  2019r.  Do  31  grudnia  2019  r.”  zawartej  na  podstawie  postępowania
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

- firma „NOWISTA” Spółka Cywilna z siedzibą Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 35
w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r, na podstawie:
umowy na obsługę pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów zawartej w dniu 1 marca 2019 roku.

1) Sposób i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości:

-  odpady  zmieszane  (pozostałości  po  segregacji)  w  pojemnikach  120,  240,  1100  (litrów),
częstotliwość odbioru – 2 razy w miesiącu
-  odpady  biodegradowalne  w workach  lub  pojemnikach  120,  240,  1100  (litrów),  częstotliwość
odbioru:
- 1 raz w miesiącu w okresie od grudnia do kwietnia do kwietnia
- 1 raz w tygodniu w okresie od maja do listopada,
- papier i tektura w workach lub pojemnikach 120, 240, 1100 (litrów), częstotliwość odbioru – 1 raz
w miesiącu
-  szkło w workach lub pojemnikach 120,  240,  1100 (litrów),  częstotliwość odbioru – 1 raz na
kwartał
- plastik i metal w workach lub pojemnikach 120, 240, 1100 (litrów), częstotliwość odbioru – 1 raz
w miesiącu



W 2016 roku odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny były odbierane
od mieszkańców Gminy Pokój z przed posesji dwa razy w roku.

2) Obszar i liczba posesji objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na terenie Gminy Pokój jest położonych 18 miejscowości ( 13 sołectw).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było
1384 nieruchomości zamieszkałych przez 3952 mieszkańców, w tym:
- 1259 nieruchomości zamieszkałych przez 3920 osób zbierających odpady w sposób selektywny,
- 25 nieruchomości zamieszkałych przez 32 osób zbierających odpady w sposób nieselektywny,
- 100 nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, przedszkola, szpital, ośrodek zdrowia, biblioteki,
świetlice, dom kultury, obiekty infrastruktury -handel i usługi a także cmentarze), w tym:
- 87 nieruchomości, których właściciele gromadzą odpady w sposób selektywny,
- 13 nieruchomości, których właściciele gromadzą odpady w sposób nieselektywny,
Właściciele  293  nieruchomości  zamieszkałych  oraz  11  wspólnot  mieszkaniowych  gromadziło  i
oddawało odpady biodegradowalne.

3) Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Pokój.
W 2019 roku z terenu Gminy Pokój zostało odebrane:
- ok. 916,26 ton zmieszanych odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji)
- ok. 124 tony odpadów ze szkła
- ok. 265 ton odpadów z metali i tworzyw sztucznych
- ok. 8 ton odpadów z papieru i tektury
- ok. 108 ton odpadów ulegających biodegradacji
- ok. 60 ton odpadów wielkogabarytowych
- ok.71 kg przeterminowanych leków

IV. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

1. Frakcje zbierane u źródła:
Na terenie gminy Pokój system selektywnego zbierania odpadów komunalnych został określony w
Rozdziale  2  Regulaminu  i  obejmuje  m.in.  tworzywa  sztuczne,  metale  i  odpady  opakowań
wielomateriałowych, szkło i opakowania szklane, papier i makulaturę, odpady BIO oraz zmieszane
odpady komunalne.
Gmina przeprowadziła również zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych
i elektronicznych u źródła poprzez tzw. wystawki.  Szczegółową informację o terminach zbiórki
gmina  podaje  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenia  na  tablicach  ogłoszeniowych,  na
stronie internetowej gminy oraz przez sołtysów.

2.  Frakcje  zbierane  w  ramach  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych
(PSZOK).
1)  Poza  wyznaczonymi  terminami  odbioru  odpadów  komunalnych,  w  nagłych  przepadkach,
właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Pokój, mogą oddawać bezpłatnie odpady
komunalne ( za wyjątkiem odpadów zmieszanych) w prowadzonym przez Gminę Pokój,  Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zieleńcu (teren byłej stacji uzdatniania wody)



w każdy poniedziałek w godz. 9:oo – 10:oo, po uprzednim powiadomieniu pracownika urzędu,
Pana Ryszarda Wilkowkiego.
Odpady  wielkogabarytowe,  zużyte  opony  oraz  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  stanowiące
odpady komunalne, przyjmowane są w ograniczonej ilości.
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

2) Przeterminowane  leki  i  termometry  rtęciowe  z  gospodarstw  domowych  mieszkańcy  mogą
nieodpłatnie wrzucać do pojemnika znajdującego się w „Aptece pod Lipami” w Pokoju.
W 2019 roku punkt przyjął 71 kg przeterminowanych leków.

3) Zużyte baterie mieszkańcy mogą nieodpłatnie wrzucać do pojemnika znajdującego się w 
Urzędzie Gminy Pokój oraz punkcie pocztowym w Pokoju przy ul. 1 Maja.

V. OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
GMINY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Pokój nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Na podstawie
obowiązującego  w  Polsce  prawa  podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli
nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
do regionalnej instalacji  do przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady w 2019 r.
zgodnie z zawartą umową przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych  w  Gotartowie  prowadzonej  przez  „EKO-REGION”  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w
Bełchatowie, ul. Bawełniana 18; 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2019 r. nie prowadzono inwestycji związanych z gospodarką odpadami.

3. Liczba mieszkańców.
Gmina Pokój na dzień 31.12.2019 r. liczyła 5252 mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i
czasowy)  .  W  deklaracjach  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,
złożonych w Urzędzie Gminy Pokój, ujętych zostało 3952 mieszkańców. Różnica w podanej liczbie
mieszkańców wynika m.in. z wyjazdów mieszkańców za granicę (nie wymeldowując się z gminy
Pokój),  wielu  uczniów  i  studentów  kontynuuje  naukę  poza  miejscem  stałego  zameldowania.
Analogiczna  sytuacja  występuje  wśród  osób  czynnych  zawodowo,  którzy  ze  względu  na
wykonywaną pracę przebywają i zamieszkują poza terenem Gminy Pokój.



VI. OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W OKRESIE OD 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.

Zgodnie z przyjętym prawem miejscowym płatność w roku 2019 odbywała się raz w miesiącu
do 28 dnia miesiąca.
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 777336,41 zł.

zaległości na dzień 31.12.2019 r.   97869,36 zł
nadpłaty na dzień 31.12.2019 r.   27049,66 zł.
przeterminowane należności                 75517,36 zł.

VII. KOSZTY OBSŁUGI SYSTEMU W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO
31.12.2019 r.

Koszt  obsługi  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  wyniósł  821581,92 zł,  w  tym
734199,33 zł to koszt odbioru i zagospodarowania. Pozostałe koszty w wys. 87382,59 zł to koszty
administracyjne  m.in.  wynagrodzenie  pracowników,  szkolenia  pracowników,  opłata  za  program
komputerowy  do  obsługi  systemu,  koszty  eksploatacyjne  (  materiały  biurowe,  akcesoria
komputerowe,  prowizja  bankowa,  obsługa  prawna,  koszt  przesyłek  pocztowych,  koszt  rozmów
telefonicznych itp.)

VIII. WNIOSKI

Roczna analiza stanu gospodarki  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój  za rok 2019
została  opracowana  w  celu  weryfikacji  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  gminy  w
zakresie gospodarowania  odpadami  komunalnymi  oraz  dostarczyła  niezbędnych  informacji
przydatnych w procesie  poprawy jakości  świadczonych usług  w zakresie  gospodarki  odpadami
komunalnymi.  Na  podstawie  zebranych  danych  należy  jednoznacznie  stwierdzić,  że  system
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pokój funkcjonuje prawidłowo. System ten
działa  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Mieszkańcy  gminy  ponoszą  rzeczywiste  koszty
gospodarowania odpadami komunalnymi. 


