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I. Wprowadzenie. 

 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Kroczyce, dokonaną w oparciu o wymogi art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439), zwanej dalej u. c. p. g. Analizy dokonuje się w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,  

a w szczególności zwrócenia uwagi na zagadnienia zawarte w art. 9 tb ww. ustawy dotyczące: 

− możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych; 

− potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

− kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 

− liczby mieszkańców; 

− 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; 

− ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

− ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych 

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości  

z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych.  

 

Analizę sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz na podstawie rocznego sprawozdania  

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych 

danych mających wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
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komunalnymi na terenie Gminy Kroczyce.  

 W 2020 roku zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi szczegółowo określały następujące akty prawa miejscowego: 

1. ustawy:  

− ustawa z dnia 14 grudnia 20212 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779), 

− ustawa 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 

2. rozporządzenia: 

− rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2167), 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2028). 

3. uchwały: 

− uchwała nr 91/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie 

Gminy Kroczyce,  

− uchwała nr 92/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 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 82/XI/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019 r.  

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 
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− uchwała nr 83/XI/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz opłaty podwyższonej, 

− uchwała nr 84/XII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019 r.  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

− uchwała nr 85/XII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019 r.  

w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe 

lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na 

terenie Gminy Kroczyce,  

− uchwała nr 86/XXI/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019 r.  

w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

− uchwała nr 87/XII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019 r.  

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

II. Zagadnienia ogólne. 

 

 Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa 

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce” stanowiący 

załącznik do Uchwały nr 91/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. 

 Od 2013 roku Gmina Kroczyce obejmuje systemem gospodarowania odpadami 
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komunalnymi nieruchomości zamieszkałe, natomiast od 2020 roku także nieruchomości na 

których znajdują się domki letniskowe lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych prowadzący działalność 

gospodarczą zobowiązani są posiadać indywidualną umowę na świadczenie usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych, zawartą z wybranym podmiotem posiadającym 

odpowiednie zezwolenie. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kroczyce od mieszkańców odbierane były odpady komunalne zmieszane oraz 

segregowane w systemie workowym z podziałem na frakcje: 

− papier i tektura – worek niebieski, 

− tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – worek żółty, 

− szkło – worek zielony, 

− odpady ulegające biodegradacji – worek brązowy. 

 W miesiącu marcu oraz październiku zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. 

Odbiór odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej odbywał się z częstotliwością 

raz w miesiącu, natomiast w zabudowie wielorodzinnej z częstotliwością raz na dwa 

tygodnie. 

 W gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kroczycach 

przyjmowano odpady takie jak: 

− przeterminowane leki i chemikalia, 

− zużyte baterie i akumulatory, 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

− odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót 

budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie 

których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, 

− zużyte opony, 

− inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 

− papier,  

− metal,  

− tworzywa sztuczne,  

− szkło,  

− opakowania wielomateriałowe, 

− odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,  
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− odpady wielkogabarytowe. 

 W ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 

mieszkańcy mogli dowozić wyżej wymienione frakcje odpadów do PSZOK-u w każdy 

poniedziałek w godzinach od 700 do 1800. Wyposażenie PSZOK-u w pojemniki i kontenery do 

zbierania odpadów komunalnych jak również odbiór odpadów powierzono Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, w ramach umowy na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

 

 Prezentowana analiza obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

W tym okresie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Kroczyce realizowany był przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu,  

ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w trybie przetargu 

nieograniczonego. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których prowadzona 

jest działalność gospodarcza odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług. 

Zadania realizowane były przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu,  

ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie, Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie ul. Radomska 

12, 42-200 Częstochowa oraz „EKO-SYSTEM BIS” Sp. z o.o. Spółka komandytowa  

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska.  

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

Na terenie Gminy Kroczyce nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wszystkie niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne oraz bioodpady odbierane od mieszkańców Gminy Kroczyce zgodnie  

z zawartą umową przekazywane były do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, 

Zawiercie ul. Podmiejska 53, który zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla 

województwa śląskiego na lata 2016-2022” jest instalacją regionalną. 
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Nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza obsługiwane 

były na podstawie indywidualnych umów zawartych na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych.  

Zgodnie z wykazem regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych dla Regionu I niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady 

zebrane z terenu Gminy Kroczyce winny być przekazywane do wybranej instalacji 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wymienionej w tabeli 1. 

 

Tabela 1.  

Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu I. 

Lp. 
Rodzaj 

instalacji 

Nazwa i adres 

podmiotu 

zarządzającego 

Adres instalacji Status instalacji 

1. 
Instalacja 

MBP 

Częstochowskie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o. o. 

Sobuczyna, 

ul. Konwaliowa 1, 

42-263 Wrzosowa 

ul. Konwaliowa 1 

42-263 Wrzosowa 
Regionalna 

2. 
Instalacja 

MBP 

Prywatny Zakład 

Oczyszczania Miasta 

Waldemar Strach, 

ul. Spółdzielcza 1, 

42-274 Konopiska 

ul. Przemysłowa 7 

42-274 Konopiska 
Regionalna 

3. 
Instalacja 

MBP 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

ul. Krzywa 3, 

42-400 Zawiercie 

ul. Podmiejska 53 

42-400 Zawiercie 
Regionalna 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

W 2020 roku Gmina Kroczyce kontynuowała rozpoczęty w 2016 roku program 

bezpłatnego użyczenia kompostowników na odpady biodegradowalne. Celem inwestycji było 

ograniczenie ilości odbieranych od mieszkańców Gminy Kroczyce odpadów zielonych, 

zmniejszając tym samym koszty odbioru i zagospodarowania tej frakcji odpadu. 

Kompostowniki użyczane były na podstawie złożonego wniosku oraz po spełnieniu wymagań 

określonych w Zarządzeniu nr 156/2016 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016r.  

w sprawie zasad użyczenia kompostowników na odpady biodegradowalne na terenie Gminy 
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Kroczyce. W 2020 roku zaakceptowano 217 wniosków mieszkańców gminy Kroczyce  

o użyczenie kompostownika przydomowego.  

Aktualnie na terenie Gminy Kroczyce nie ma potrzeb inwestycyjnych związanych  

z gospodarką komunalną. 

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki  

i nadwyżki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Wydatki łącznie:                            1 834 593,29 zł 

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:           1 701 948,13 zł  

2. Wydatki administracyjne:                  132 645,16 zł 

  w tym:      

  - wynagrodzenie pracowników :                  98 367,17 zł 

  - worki dla mieszkańców przeznaczone na segregacje odpadów:                2 363,27 zł                                              

  - kompostowniki na bioodpady:                              31 383,45 zł 

  - prowizyjne wynagrodzenia inkasentów opłaty za odpady komunalne:       531,27 zł 

Wpłaty z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1 446 740,98 zł 

Nadwyżki opłat:                                                                                                                 0,00 zł 

Niedobór finansowy w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:    387 852,31 zł 

 

Tabela 2. 

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązująca w 2020 r. 

Określenie 

nieruchomości 

Odpady zbierane 

selektywnie 

Opłata podwyższona za 

odpady zbierane 

nieselektywnie 

Nieruchomość 

zamieszkała 

22,50 zł za osobę 

miesięcznie  od 1 do 4 

osób, każda osoba powyżej 

4 osoby  – 21,00 zł 

miesięcznie 

67,50 zł za osobę miesięcznie 

Nieruchomość 

niezamieszkała 

zabudowana domkiem 

letniskowym lub 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno 

wypoczynkowe 

169,00 zł za nieruchomość 

rocznie 

676,00 zł za nieruchomość 

rocznie 

 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  
 

10 
 

Tabela 3. 

Wysokość opłat oraz ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Kroczyce  

w 2020 r. 

Odpady komunalne odebrane terenu gminy Kroczyce w roku 2020 

 Zmieszane (Mg) Segregowane (Mg) 
Odpady z miejsc 

publicznych 

Styczeń 63,640 
19,20  w tym 

PSZOK: 4,74 
19,20 

Kwota 62 545,39 zł 16 692,48 zł 1 866,24 zł 

Luty 116,44 
32,73  w tym 

PSZOK: 3,96 
22,20 

Kwota 114 437,23 zł 28 455,46 2 157,84 zł 

Marzec 120,96 
55,14 w tym 

PSZOK: 2,96 
12,20 

Kwota 118 879,49 zł 47 938,72 zł 1 185,84 zł 

Kwiecień 91,80 
64,42 w tym 

PSZOK: 6,24 
30,30 

Kwota 90 221,04 zł 56 006,75 zł 2 945,16 zł 

Maj 116,51 
80,74 w tym 

PSZOK: 21,68 
17,00 

Kwota 114 506,03 zł 70 195,36 zł 1 652,40 zł 

Czerwiec 86,62 
75,16 w tym 

PSZOK: 21,56 
32,20 

Kwota 85 130,14 zł 65 344,10 zł 3 129,84 zł 

Lipiec 80,36 
63,96 w tym 

PSZOK: 15,02 
50,30 

Kwota 78 988,81 zł 55 606,82 zł 4 889,16 zł 

Sierpień 73,02 
69,833 w tym 

PSZOK: 16,14 
32,20 

Kwota 71 764,06 zł 60 712,82 zł 3 129,84 zł 

Wrzesień 82,00 
72,23 w tym 

PSZOK: 17,98 
45,50 

Kwota 80 589,60 zł 62 796,76 zł 4 422,60 zł 

Październik 77,18 
106,45 w tym 

PSZOK: 12,00 
54,40 

Kwota 75 852,50 zł 92 547,63 zł 5 287,68 zł 

Listopad 114,40 
64,24 w tym 

PSZOK: 8,82 
73,20 

Kwota 112 432,32 zł 55 850,26 zł 7 115,04 zł 

Grudzień 117,71 
38,41 w tym 

PSZOK: 9,72 
33,30 
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Kwota 115 685,39 zł 33 393,65 zł 3 236,76 zł 

SUMA 
1140,64 742,513 422,00 

1 121 032,00 zł 645 540,81 zł 41 018,40 zł 

 

4. Liczba mieszkańców.  

 

Liczba mieszkańców stanowi podstawę do obliczenia poziomu recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła według 

wzoru z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2020 r. – 6 283 osób, (w tym 6 189 

osób  na pobyt stały, 94 osoby na  pobyt czasowy). 

Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, gminnym systemem gospodarowania odpadami objętych zostało 6022 

mieszkańców. Liczba złożonych deklaracji wyniosła 2154. 

Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a łączną liczbą osób zadeklarowanych 

wynika z faktu, iż wiele osób zameldowanych na terenie Gminy Kroczyce posiada inny 

adres zamieszkania ze względu na miejsce pracy lub nauki o czym świadczą wyjaśnienia 

właścicieli nieruchomości stanowiące załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 u. c. p. g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania,  

o których mowa w art. 6 ust. 6–12 u. c. p. g. 

 

 W 2020 r. system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kroczyce 

obejmował nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości na których znajdują się domki 

letniskowe lub wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W przypadku 

ujawnienia braku złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie,  

że właściciel nieruchomości usuwa odpady komunalne w sposób niezgodny  

z obowiązującymi przepisami, Wójt Gminy Kroczyce wszczynał postępowanie 
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administracyjne w przedmiotowej sprawie.  

 W 2020 r. podczas zbiórek odpadów komunalnych w dni wyznaczone  

w harmonogramie odbioru odpadów pracownicy Urzędu Gminy w Kroczycach prowadzili 

kontrole segregacji odpadów komunalnych. Kontrolą objęto miejscowości takie jak Biała 

Błotna, Browarek, Huta Szklana, Gołuchowice, Kostkowice, Lgota Murowana, Lgotka, 

Piaseczno, Przyłubsko, Pradła, Siamoszyce, Siemięrzyce, Siedliszowice, Kroczyce Okupne 

w części ul. Marianka i ul. Jeziorki oraz cześć Kroczyce Starych w okolicy  

ul. Przybyszów. Niniejsze działania miały na celu wskazanie mieszkańców, którzy: 

− nie posiadają złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

− nie dopełniają obowiązku segregowania odpadów komunalnych; 

− pomimo naliczonej ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym 

kompostowniku wystawiają tego rodzaju odpady podczas zbiórki odpadów przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu; 

− prowadzą działalność gospodarczą nie posiadając obowiązującej umowy na odbiór 

odpadów. 

 We wszystkich przypadkach naruszenia zasad segregacji odpadów komunalnych 

pozostawiano informacje o odnotowaniu tych nieprawidłowości wraz z pouczeniem, iż  

w przypadku ponownego stwierdzenia naruszenia zasad segregacji zostanie wszczęta 

procedura administracyjna związana z naliczeniem podwyższonej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku ujawnienia braku złożenia przez 

właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, Wójt Gminy Kroczyce wszczynał postępowanie administracyjne  

w przedmiotowej sprawie. Kontrole segregacji odpadów komunalnych miały również 

wpływ na wzmocnienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie gminy Kroczyce istniało 59 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1613 zbiorników bezodpływowych.  
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6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy. 

 

 Z otrzymanych rocznych sprawozdań od przedsiębiorstw, które w roku 2020 odbierały 

odpady komunalne z terenu Gminy Kroczyce wynika, że łączna ilość odpadów 

zmieszanych wynosi 1359,100 Mg, natomiast odpadów segregowanych 680,942 Mg. 

Dodatkowo Gmina Kroczyce jako prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych odebrała od mieszkańców 140,820 Mg odpadów segregowanych. 

 W 2020 roku na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kroczyce a Zakładem 

Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu z terenów nieruchomości zamieszkałych 

oraz nieruchomości letniskowych odebrano: 

− odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): 1140,640 Mg, 

− odpady komunalne segregowane: 742,513 Mg, w tym odpady z PSZOK: 140,820 

Mg, w tym:  

Rodzaj odpadu Ilość odebranych odpadów (Mg) 

Papier i tektura 66,33 

Szkło 163,695 

Tworzywa sztuczne 178,658 

Odpady ulegające biodegradacji 139,22 

Odpady wielkogabarytowe 117,39 

Opony 17,94 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 7,86 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 51,42 

 

Masa odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne, które maja podpisaną indywidualną umowę na 

odbiór odpadów w 2020 roku wynosiła: 

− odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): 218,460 Mg, 

− odpady komunalne segregowane: 86,669 Mg. 

 

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. 
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Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do 

przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

W 2020 r. przedsiębiorstwa odbierające odpady z terenu gminy Kroczyce takie jak: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu ul. Podmiejska 53, 42-400 

Zawiercie, Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie ul. Radomska 12, 42-200 

Częstochowa  oraz „EKO-SYSTEM BIS” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 7, 42-274 

Konopiska, odebrały z terenu gminy Kroczyce łącznie 1359,10 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych z czego składowaniu poddano 0,00 Mg, natomiast innym procesom niż 

składowanie poddano 1359,10 Mg.  

Odpady ulegające biodegradacji poddane zostały procesom zbierania i kompostowania 

oraz procesowi odzysku R3 rozumianemu jako recykling lub odzysk substancji 

organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne 

biologiczne procesy przekształcania).  

  

IV. Osiągnięte poziomy recyklingu 

 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.  

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167)  poziomy te 

za rok 2020 wynieść powinny: 

− papier, metal tworzywa sztuczne, szkło – 50%, 

− inne niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 70%.   

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.  

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2412)  poziom ten wynosił do dnia 16 lipca 2020 r. 

35%.   
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Tabela 4.  

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów z terenu 

Gminy Kroczyce  

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów z terenu 

Gminy Kroczyce 

Poziomy recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku odpadów 

PMTS  

(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) 

19,00 %  

Poziom nie został zrealizowany. 

Poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania. 

0,00 % 

Poziom został zrealizowany. 

Poziomy recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

100,00 % 

Poziom został zrealizowany. 

 

 

 

Sporządziła: 
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28.04.2021 r. 


