
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gmin Nagłowice  za rok 

2015. 

 

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 t.j.) 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. 

Gmina Nagłowice ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy. Przetarg wygrała firma, 

„P.P.H.U.”TAMAX” Tadeusz Cieślak z siedzibą ul. Dworcowa 46; 28-3640 Sędziszów, która 

złożyła najkorzystniejszą ofertę. Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2015 do dnia 

31.12.2016. 

  

1.Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania: 

- na terenie Gminy Nagłowice nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Odpady były odbierane od mieszkańców przez firmę wywozową i przekazywane do 

odpowiedniej instalacji (Instalacja do Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania 

Zmieszanych Odpadów Komunalnych P. G. K I M. Włoszczowa „Kępny Ług” 29-100 

Włoszczowa ul. Przedborska). Odpady zielone, (przez które rozumie się odpady komunalne 

stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów) 

mieszkańcy zagospodarowują we własnych kompostownikach. 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: 

- w 2015r. nie poniesiono kosztów inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskaniem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych: 

a) naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi           325 348,24 zł 

b) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi               301 712,49 zł  

c) nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie                     23 635,75 zł 

odpadami komunalnymi. 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia. W przypadku dalszego 

braku wpłaty zadłużenie przekazywane jest do Urzędu Skarbowego w formie Tytułu 

Wykonawczego. 

 

4. Liczba mieszkańców: 

a) liczba mieszkańców według ewidencji programu na dzień 31.12.2015r.- 4438 osób, 

b) systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 1420 gospodarstw domowych 

oraz 77 nieruchomości niezamieszkałe.  

Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w 

deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.  

 

5. 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: 

- w toku weryfikacji ustalono, iż 4 właścicieli nieruchomości nie dopełniło obowiązku 

złożenia deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 



porządku w gminach (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) W drodze decyzji naliczona 

zostanie opłata za odpady komunalne. 

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy: 

W 2015 r. na terenie Gminy Nagłowice wytworzono następujące ilości odpadów: 

-opakowania z tworzyw sztucznych- 57,1Mg 

-opakowania ze szkła- 21,9 Mg 

-opakowania z papieru i tektury- 2,9 Mg 

- opakowania z metali – 1,9 Mg 

- zmieszane odpady opakowaniowe – 7,2 Mg 

- inne niewymienione frakcję zbierane w sposób selektywny – 44,4 Mg 

- odpady wielkogabarytowe – 10,9 Mg 

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 4,5 Mg 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0.170 Mg 

- leki 0,03 Mg 

 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z 

terenu gminy: 

a) w 2015 r. na terenie Gminy Nagłowice wytworzono: 

- odpadów zmieszanych- 239,1 Mg 

-odpadów ulegających biodegradacji- 2,09 Mg 

-pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania- 

111,97Mg 

b) osiągnięte poziomy recyklingu: 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji- 21,27% 

- poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych; papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali- 33,87% 

Powyższe poziomy mieszczą się w dopuszczalnych poziomach opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska. 


