ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA GMINY GŁOWACZÓW
ZA 2020R.

Głowaczów 2020r.

1. WSTĘP
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie
z art.3. ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020r. poz.1439 z późn. zm.). Analizy dokonuje się w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Niniejsza analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Głowaczów sporządzona została na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, rocznego sprawozdania wójta
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych
danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art.9tb ust.1 w/w ustawy analiza obejmuje w szczególności:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy o której mowa w art.6 ust.1,
w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa a 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.
2. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Głowaczów jest gmina wiejską położoną w zachodniej części powiatu
kozienickiego, w województwie mazowieckim. Administracyjne gmina sąsiaduje z gminami
powiatu radomskiego i kozienickiego. Od północy graniczy z gminą Grabów nad Pilicą,
a od wschodu z gminą Kozienice i z gminą Magnuszew. Od południa gmina Głowaczów
graniczy z gminą Pionki, od południowego- zachodu z gminami Jastrzębia i Stromiec
oraz od zachodu z gminą Jedlińsk.
Gmina Głowaczów liczy 7089 mieszkańców ( stan na 31.12.2020r.), natomiast
w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ujęto 5 600 mieszkańców( stan na 31.12.2020r.). Różnica pomiędzy w/w ilością osób
zameldowanych, a łączną liczbą osób zadeklarowanych w systemie wynika z faktu, iż wiele
osób jest zameldowanych na terenie gminy, ale ze względu na miejsce pracy, nauki lub
założenie własnej rodziny zamieszkują poza terenem naszej gminy, o czym świadczą
oświadczenia właścicieli nieruchomości , a także ustalenia własne Gminy.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż meldunek nie jest jednoznaczny z faktycznym
zamieszkiwaniem na nieruchomości, a w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi należy podać faktyczną ilość osób, które mieszkają na danej
nieruchomości.
Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych
w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.
3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY GŁOWACZÓW.
Odpady komunalne z terenu Gminy Głowaczów w 2020 roku odbierane były przez
konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ MA-GA” Maciej Gabryś
Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Powały 4 ,
Partner : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO ESTETYKA” Małecki Spółka Jawna
ul. Starokrakowska 137, 26-600 Radom
Umowa została zawarta na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu gminy
Głowaczów mają możliwość selektywnego zbierania odpadów bezpośrednio na terenie
nieruchomości. Odpady komunalne z terenu Gminy Głowaczów odbierane są w postaci
zmieszanej i selektywnej.
Ustalono, iż odpady będą odbierane z następującą częstotliwością z nieruchomościach
zamieszkałych i nie zamieszkałych:
a) dla odpadów zmieszanych – jeden raz w miesiącu, a w okresie od m-ca kwietnia
do października – dwa razy w miesiącu
b) dla odpadów segregowanych z podziałem na frakcje:
- szkło- jeden raz w miesiącu
- metale, tworzywa sztuczne- jeden raz w miesiącu
- papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury- jeden raz w miesiącu
- odpady ulegające biodegradacji- jeden raz w miesiącu
Na terenie Gminy Głowaczów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, do którego właściciel nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych:
1. metale, tworzywa sztuczne
2. szkło
3. papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury
4. odpady wielkogabarytowe
5. odpady niebezpieczne ( świetlówki, akumulatory, baterie)
6. elektrośmieci
7. odpady opakowaniowe po farbach, lakierach i chemikaliach
8. zużyte opony
9. odpady remontowe i rozbiórkowe , które powstają w wyniku prowadzenia drobnych
robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia
robót do starosty
10. odpady ze styropianu pochodzącego z opakowań
11. popiół

12. odpady z przeterminowanych leków, igieł i strzykawek
13. odpady z tekstyliów i odzieży
PSZOK znajduje się w Głowaczowie , na ul. Kozienickiej 1 F. Czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 800 – 1400.
4. MOŻLIWOŚĆ PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNLANYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z
SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO
SKŁADOWANIA.
Na terenie Gminy Głowaczów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady zmieszane zgodnie z zawartą umową przekazywane są do
Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo- Handlowego „ RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu
ul. Witosa 76 zarządzającego Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Radomiu.
5. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE
GMINY ORAZ ILOŚĆ NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW
KOMUNLANYCH I BIOODPADÓW STYANOWIĄCYCH ODPAYD KOMUNALNE,
ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ PRZEZNACZONYCH DO
SKŁADOWANIA POZOSTAŁOŚI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH
I POZOSTAŁOŚCI Z PROCESU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Na podstawie sprawozdań przedkładanych przez przedsiębiorców odbierających odpady
komunalne poniżej przedstawiano ilości odpadów komunalnych zebranych w 2020 roku
z terenu Gminy Głowaczów.
Kod odpadu
15 01 01

Rodzaj odpadu
Opakowania z papieru i tektury

20 01 01

Papier i tektura

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

115,90

15 01 07

Opakowania ze szkła

159,52

10 01 01

Żużle, popioły

44,08

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

84,72

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

52,94

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

10,20

20 03 01

Masa w Mg ( tona)
37,82
7,4

714,98

20 03 99
20 01 39

Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
Tworzywa sztuczne

Razem

15,10
24,80

1 267,46

Informacja o zebranych odpadach komunalnych w punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych – PSZOK
Kod odpadu
10 01 01
20 01 21*
20 03 99
20 01 35*

20 03 07

Rodzaj odpadu

Masa w Mg ( tona)
3,56

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć
Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Odpady wielkogabarytowe

0,01

Żużle i popioły

3,80
3,79

72,26

16 81 02

Zużyte urządzenia eletryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

10,08

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

1,01

17 09 04

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

6,46

15,06

Razem

118,63

20 01 36

16 01 03

2,60

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych
– 42,40%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania – 30,28%
6. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYM
SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku objęto
2320 właścicieli nieruchomości.

7. STAWKI I OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku kształtowały
się następująco:
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące do 30.04.2020 r.

Od osoby - 14,00 zł
Pojemnik 120 L – 14,00 zł
Pojemnik 1100 L– 60,00 zł
Kontener 8 m3 – 400,00 zł
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.05.2020 r.

Od osoby - 14,00 zł
Pojemnik 120 L – 5,91 zł
Worek 120 L - 14,00 zł
Pojemnik 1100 L – 54,18 zł
Kontener 8 m3 – 393,88 zł

Ustalono roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 112 zł .
Ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych , którzy nie wypełniają obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wys. 28 zł od osoby miesięcznie,
Ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne , którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny :
- za pojemniki miesięcznie :
1) o poj. 120 L – 11,82 zł
2) o poj. 1100L – 108,36 zł
3) o poj. 8m 3- 787,76 zł
- za worek o poj.120L miesięcznie w wysokości 28 zł

W 2020 roku dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ustalono częściowe
zwolnienie z opłat w wysokości 2 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca .
Kwota udzielonej ulgi wynosi 87 906,00 zł
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 909 646,65zł
Kwota zaległości na dzień 31.12.2020r : 82 524,50

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 1 071 815,68 zł
W stosunku do właścicieli nieruchomości , którzy nie regulują w terminie opłat wysyłane
są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze
8. WNIOSKI
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Głowaczów za rok 2020 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma
również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości
objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczyć niezbędnych
informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi.
Gmina Głowaczów wdrożyła i w pełni realizuje obowiązki w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi. Należy zwrócić uwagę na stałe wzrastające koszty związane
ze świadczeniem usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych.
W celu ograniczenia kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Gminie Głowaczów, w ciągu najbliższych lat, konieczny będzie nacisk
na edukację mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego segregowania
odpadów komunalnych.
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