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I. Wstęp. 

 

Gmina Kroczyce  położona jest w północno-wschodniej części województwa 

śląskiego. Graniczy  z gminą  Niegowa, Irządze, Szczekociny, Pilica, Ogrodzieniec,  

Włodowice i Zawiercie. W skład gminy wchodzi 20 sołectw. Gmina Kroczyce powstała 

w 1973 roku. Jej powierzchnia to 11015 hektarów. Charakterystyczne dla  tego obszaru  są 

zdecydowane walory krajobrazowe, związane z występowaniem ostańców, skałek  

wapiennych, jaskiń  i lejów krasowych. Gmina położona jest w części  Parku Krajobrazowego 

Orlich Gniazd. Otulina tego parku stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu.  

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

czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2013r. poz. 1399 z późn. 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.  

Głównym celem analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest weryfikacja 

technicznych i organizacyjnych możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb 

inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza dostarcza 

informacji o ilości osób zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce, liczbie właścicieli, którzy 

nie dokonują obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, jak również o ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy 

w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania przeznaczonych do składowania. 

Przy sporządzaniu niniejszej analizy opierano się również o następujące dokumenty: 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 przyjęty uchwałą                             

Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego, 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty Uchwałą nr 217 Rady Ministrów  

z dnia 24 grudnia 2010 r., 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

 

 

II. Zagadnienia ogólne. 

 

Prezentowana analiza obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. W wyniku 

zebranych w tym okresie danych dokonano następujących ustaleń: 

a) W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. odbiór odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Kroczyce 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,  

b) W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich 

zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, ul. Krzywa 3, 42-400 

Zawiercie. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa 

została zawarta  na okres od 1.07.2013r. do 30.06.2015r.  

c) Na terenie Gminy Kroczyce funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, który jest zlokalizowany w bazie Komunalnego Zakładu Budżetowego 

(ul. Batalionów Chłopskich). Do punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać 

odpady tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, 

inne odpady niebezpieczne, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady wielkogabarytowe.  

Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej 

tj., placówki oświatowe i kulturalne na terenie gminy.  
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III. 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 Kroczyce nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu  przy ul. Podmiejskiej, która 

zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami jest instalacją regionalną. 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

 

W 2014r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi.  

 

3. 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 29 maja 2012r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. - 6452 osób, ( w tym 6279 

osób  na pobyt stały, 173 pobyt czasowy). 

Do Urzędu Gminy Kroczyce wpłynęło 1689 deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1.  

 

W 2014r. w toku weryfikacji udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów stwierdzono, że 186 właścicieli nieruchomości 
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niezamieszkałych oraz 42 podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiada zawarte 

umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  . 

 

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.  

 

Ilość odpadów podano w niniejszej analizie na podstawie otrzymanych kwartalnych 

sprawozdań od firm wywozowych jakie w roku 2014 odbierały odpady komunalne  

z terenu Gminy Kroczyce. W związku z powyższym  na terenie Gminy Kroczyce zebrano 

1266,7 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 446,5 Mg odpadów komunalnych 

z segregacji. 

Masa odebranych odpadów komunalnych w 2014 roku od właścicieli nieruchomości, 

którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

do Urzędu Gminy Kroczyce wyniosła: 

 odpady komunalne z segregacji: 340,24 Mg 

 odpady komunalne zmieszane:  1097, 79 Mg. 

Natomiast masa odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wyniosła w 2014 roku: 

 odpady komunalne z segregacji: 106,26 Mg 

 odpady komunalne zmieszane:  168,91Mg. 

 

6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych 

z terenu Gminy. 

 

W 2014 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu odebrał z terenu 

Gminy Kroczyce 1266,7 Mg zmieszanych odpadów komunalnych z czego składowaniu 

poddano: 0 Mg, natomiast innym procesom niż składowanie poddano: 1266,7 Mg. Ponadto 

spółka odebrała odpady komunalne z segregacji tj.: 

 121,7 Mg szkło,  

 89,3 Mg tworzywa sztuczne,  

 21,4 Mg papier i tektura, 

 15,1 Mg odpady wielkogabarytowe, 

 59,9 Mg odpady ulegające biodegradacji, 
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 126,10 Mg odpady z gruzu z rozbiórki i remontu, 

 

Odpady ulegające biodegradacji w łącznej ilości 59,9 Mg - poddane zostały procesom 

recyklingu materiałowego. 

 

7.  Osiągnięte poziomy recyklingu.  

 

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0 %  

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 40,67%.  

 

IV. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.: 

 

1. Koszty łącznie:         431 346,36 

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:    380 788,80 

w tym zakup pojemników. 

3. Koszty administracyjne:          50 557,56 

w tym:        

- wynagrodzenie pracowników :        49 083,26 

- szkolenia pracowników:              390,00 

- odsetki od nieterminowej zapłaty f-ry:              75,13 

- artykuły biurowe:               363,12 

- prowizyjne wynagrodzenia inkasentów opłaty za odpady komunalne:        526,00 

- prowizje bankowe:               120,05 

 

V. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji. 

 

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych. Usługę świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mieszkańcom 

rozdawano systematycznie worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Miśta 


