
ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 

GMINY GRODKÓW ZA ROK 2 0 1 9 

Wstęp 

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U z 2019r. poz. 2010 ze zm.), jednym z zadań gminy jest opracowanie 
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
w gminie Grodków w2019r. Sporządzona została w celu weryfikacji możliwości 
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, odpadami zielonymi oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb 
inwestycyjnych i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Dokument ten ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli 
nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz informacji o ilości odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania. Głównym celem przygotowania niniejszej analizy jest dostarczenie 
niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminie Grodków. 

Zagadnienia ogólne 

W 2019 roku Gmina Grodków obsługiwana była przez z Spółkę REMONDIS Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. A l . Przyjaźni 9, 45-573 Opole, wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 
gminy Grodków na okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską w Grodkowie, w 2019r. wysokość 
opłaty na nieruchomościach zamieszkałych ustalana była w oparciu o liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. Natomiast na nieruchomościach niezamieszkałych 
wysokość opłaty stanowiła iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 3 
uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XLI/382/18 z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

Na dzień 31 grudnia 2019r. gminę Grodków zamieszkiwało 19 131 osób, gdzie objętych 
systemem odbioru odpadów komunalnych było 100% mieszkańców, w tym 14 874 osoby 
ujęte były w indywidualnych deklaracjach a pozostałe osoby były zgłoszone w deklaracjach 
Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych. 

W gminie Grodków w 2019r. ilość mieszkańców nieruchomości, na które nie zostały 
zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych wyniosła - 243 szt. 



Wysokość opłaty na nieruchomościach zamieszkałych 

1. Dla właścicieli nieruchomości, którzy oświadczyli w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, że gospodarują odpadami w sposób selektywny, 
stawka za odbiór odpadów komunalnych w 2019r. wynosiła 13,00 zł brutto miesięcznie od 
osoby, 

2. Dla właścicieli nieruchomości, którzy oświadczyli, w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, że nie będą gospodarować odpadami w sposób 
selektywny, stawka za odbiór odpadów komunalnych w 2019r. wynosiła 26,00 zł brutto 
miesięcznie od osoby. 

3. Ponadto zapisy § 3 i 4 w/w Uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie zwalniały w części z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących 
rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U . z 2017 r. poz. 1832 ze zm.). Zwolnienie z opłaty, o którym mowa powyżej, 
dotyczyło zwolnienia w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
trzeciego i kolejnego dziecka posiadającego ważną Kartę Dużej Rodziny, wskazanego 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Rada Miejska w Grodkowie uchwaliła również, że jeżeli na terenie nieruchomości 
zamieszkuje więcej niż 5 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, opłata 
wnoszona będzie tylko za 5 osób. 

Wysokość opłaty na nieruchomościach niezamieszkałych 

§ 3. uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XLI/382/ l 8 z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik mówi: 

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli 
nieruchomości, na której niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 
1) o pojemności 60 l -w wysokości 16,00 zł; 
2) o pojemności 1201 -w wysokości 32,00 zł; 
3) o pojemności 240 1 -w wysokości 64,00 zł; 
4) o pojemności 11001-w wysokości 256,00 zł. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli 
nieruchomości, 
na której niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny: 
1) o pojemności 601 -w wysokości 32,00 zł; 
2) o pojemności 120 l -w wysokości 64,00 zł; 
3) o pojemności 240 l-w wysokości 128,00 zł; 
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 512,00 zł. 



Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

Na ternie Gminy Grodków nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie 
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, Regionalną 
Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Gminy Grodków jest Instalacja do 
mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
Domaszkowicach, Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa i to do niej trafiały 
wszelkie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

W Gminie Grodków w 2019 roku nie było potrzeb inwestycyjnych związanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Na terenie Gminy Grodków Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został 
utworzony w Grodkowie przy ul. Elsnera, którego Zarządcą jest Spółka Komunalnik Sp. z 
o. o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28-30,49-200 Grodków, do którego mieszkańcy mogą 
dostarczać nieodpłatnie odpady, wymienione w § 2 Uchwały nr XLI/381/18 Rady Miejskiej 
w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, tj.: 

§2. 1. Ustala się rodzaje wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, bezpłatnie 
przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 
1) papier; 
2) szkło i opakowania wielomateriałowe; 
3) metale; 
4) tworzywa sztuczne; 
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji; 
6) odpady zielone; 
7) przeterminowane leki i chemikalia; 
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
9) zużyte baterie i akumulatory; 
10) zużyte opony; 
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Ponadto, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie przyjmuje 
odpady selektywnie zebrane, z nieruchomości objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi w ilościach: 
1) zużyte opony - 4 sztuki od mieszkańca w ciągu roku; 
2) odpady budowlane i rozbiórkowe - do 300 kg od mieszkańca w ciągu roku; 
3) odpady zielone - 480 litrów od nieruchomości w ciągu miesiąca; 



4) pozostałe odpady wymienione w ust. 1 - w każdej ilości. 

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się na 
koszt dostarczającego. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest otwarty we wtorki i czwartki w 
godzinach od 9 0 0 

do 1700, środy i piątki od 7 0 0 do 150 0 oraz w soboty w godzinach od 80 0 do godz.1500. 

Ilość poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych 
z obszaru gminy Grodków w roku 2019 

Całkowita ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych w 2019r. wyniosła 5 852,65 Mg. Poniżej wykaz 
poszczególnych frakcji odebranych w 2019r.: 

1. Zmieszane odpady opakowaniowe - 580,13 Mg, 
2. Niesegregowane odpady komunalne - 3 984,54 Mg, 
3. Odpady ulegające biodegradacji - 311,92 Mg, 
4. Opakowania ze szkła - 336,46 Mg, 
5. Opakowania z papieru i tektury - 76,88 Mg, 
6. Tworzywa sztuczne - 35,74 Mg, 
7. Odpady wielkogabarytowe - 317,52 Mg. 
8. Baterie i akumulatory - 0,08 Mg, 
9. Lampy , świetlówki - 3,89 Mg, 
10. Oleje silnikowe - 0,195 Mg, 
11. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 180,96 Mg, 
12. Zużyte opony - 14,96 Mg, 
13. Odzież-1 ,32 Mg, 
14. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 8,06 Mg, 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwieniem 

odpadów komunalnych 

Koszty poniesione przez Gminę Grodków w 2019r. w ramach zawartych umów na 
świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Grodków, prowadzenie 
i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów oraz innych kosztów związanych 
z gospodarką odpadami komunalnymi wynoszą - 2 629 025,26 zł. 
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